EL TEMPS. - A Catalunya el oel apareix poo nebulót per La
selva, Priorat, Baix Ebre I pla de Barcelona I gairebé cobert pel camp
de Tarragona. Els vents són moderats del aeotor N. per l' Empordà I
vall de Núria 1 del s. pel pla de Barcelóna, cAmp de Tarragona I el
Priorat. Durant les darreres 14 hores no s'han registrat precipitacions.
Temperatura màxima: 16'5 a Tarragona. Mlnlmaa o graus a l Port
de la Bonalgua.
t.
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Paraguai han signat l'armistici a Buenos Aires
lES HOSTILITATS HAURAN DEl
ESTAMPES DE LA PRESO
Al CAP DE QUARAN-'
El ela m p 0 p U I C r CTEASSAR
Guió del moment
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Les eleccions gregues del d iumenge passat són dignes de la major
a.tencló. El fet que Grècia sigui un poble petit, situat a un extrem d'Europa, no li lleva. gens de l'exemplaritat que els esdeveniments de cada
pals tenen per a un altre. Res del que passi a un pals, per petit que sigui, pot ésser mirat amb indiferència per un altre. Si quan el que h1 esdevé
afecta, com ara a Grècia, l'estructura interna de l'Estat, canvi que forlaclons exteriors, aleshores
1
e t·
çosament hauria d e reper u li' en es seves re
l'atenció ba d'ésser excepcional.
Grècia, petit com és com a Estat, minso com a potència, en poc
temps, ha estat el punt de convergència dels esguards d'Europa. La.
seva situació geogràfica, el seu caràcter d'avançada en un dels extrems
del continent, fins quan la política internacional immediata sembla més
allunyada de les seves fronteres, no deixa de preocupar els països que
controlen la polltica general d'Europa. Mmúscul 1 tot, és un Estat que
pot entrebancar-se el millor dia. als potents engranatges de qualsevol
gran potència. Cap enemic no és mai menyspreable. La. guerra del 1914
va ésser una demostració més d'aquest axioma Incontestable.
Per això, quan mesos enrera veruzelos s'aixecava en armes contra
els partits monarquitzants, que sota la disfressa de republlcans de dreta
s'havien apodtlrat del governament del pais, es podia dir que es lliurava
una batalla entre la democràcia i la. reacc1ó, entre la monarquia disfressada. i la República. Era indubtable que entre un Tsaldaris, monàrquic
trucat de republicà i un Venizelos republicà convençut, les simpaties dels
demòcrates d'arreu del món 1 de tots els homes avançats ha'vien d'estar
de banda de Venizelos. El cabdill cretenc no mentia quan deia que detensava la República contra. les adulteracions dels monàrquics que se
n'havien apoderat. Venizelos, triomfador, hauria assegurat la continuïtat de la Repúbllca; vençut, la seva derrota desbroça.va el cami dels monàrquics, amos 1 senyors de la Repúbllca.
Les eleccions de diumenge passat es presentaven com un duel entre
el monàrquic al viu, senyor Meta.xas i el monàrquic sense rei determinat,
cap del Partit anomenat Popular 1 president del Consell de la Repúblirt
ca, Tsaldarls. Les >oposicions republicanes s'abstingueren. Els pa its
pulla
contra
obrers presentaren candidatura, però hagueren de llu~tar
xança governamental i contra la persecució més afernssada.
Els resultats han estat adversos als monàrquics que es presentaven
com a. tals. Tsaldaris demostrà més inteHigència, més sentit politlc, en
no presentar-se a les eleccions com a un segur enemic del règim sinó com
a mediador imparcial. La. temença a les conseqüències d'un canvi de règiro sempre aglutina una porció de poble que té por als trasbalsos; cal
comptar, a. més, amb aquella. part del cos social que es decanta per inèr\ cia del costat governamental. Si Tsaldaris, deixant-se portar per la vehemència. dels seus amics monàrquics hagués anat a les eleccions presentant-les com les presenten després els seus amics, com un pleblsclt,
per o contra la República, s'hauria creat ell mateix una pila d'obstacles
que, potser no haurien estat Invencibles donat l'estat permanent de repressió en què viu el pals, però que indubtablement li haurien creat dificultats que aixf s'ha estalviat.
Ara. assegurat el triomf, ja sense embuts Tsaldarls anuncia que els
resultats són favorables al restabliment de la monarquia I, si no es presenten di!icultats exteriors que bo impedeixin, segurament que el mes de
setembre, a.l moment en què s'hagi de reunir la Cambra, la majoria dels
diputats es pronunciaran a favor del restabliment o, en tot cas del pleblsclt per a provocar-lo. Els monàrquics gre~ es pot dir que ban jugat
amb sort. S'han trobat amb una. dinastia ben definida que pot aspirar
a ocupar de nou el tron i per si aL'lò fos poc, amb una. princesa maridada
amb un príncep anglès. Aquest fet dóna. solidesa a les seves pretensions.
D'altra manera és molt possible que s'haguessin hagut d'acontentar a
continuar governant la República en monàrquic sense poder parlar ser losament del restabliment dels signes exteriors del seu règim preferit.
Ara bé, des d'Un punt de vista democràtic, pels republicans de debò igual
representa que els monàrquics governin la República com que restablelxin la monarquia.. L'única diferència consisteix, potser. amb una major possibllitat del restabliment de la normalitat, del veritable règim repull\i.cà
a. favor del qual un borne s'aixecava a Creta. mesos enrera: Venizelos.
Caldrà seguir atentament el curs dels fets polítics de Grècia. El que
ve passant dóna, cada dia, una major força moral 1 una més viva raó.
al gest de Venlzelos, avui a l'exili. Assenyalem que aquest mateix President
Tsaldaris que avui ja proposa plebiscits, afirmava, a través de declaraclons oficials del Govern que reprimi la revolta venizellsta., que la República grega no corria perill i que el cap de la revolució utilitzava aquest
pretext com a plataforma polltlca.

Petites vides truncades

El barber era un home de l'o/lcf.
Un xicot andalús que quan parla es
menja les paraules i es ta dt/fctl e~
tendre'l. Un not que semblava molt
la
prudent t que fent de l'olict a La
presó arreconava alguns estalvts.
seva i1lusió era, en sortir d'acf, posar «un sal6n». I 1w deia amb paraula calma, tota plena de bons propòsits í de raonades consideracions,
de persona previsora, com si parlés
un vell assenyat, i amb un lèxic
pintoresc, en el qual confonia i barrejava paraules no reconegudes per
l'Acadèmia. El meu amic, poeta t observa4or, se l'escoltava embadalit t
anotava frases í conceptes.
Un dia, mentre m'afaitava, amb
la seva xerrameca de sempre t repetint les paraules de sempre, es va
retirar de sobte per a dir:

-Yo estoy aqui porque un compañero me dijo que no afeltaba
bien.
- .. ·?
-¡Y le corté el cuello de un na,..
vajazo!
Ja comprendreu que vaig calla.r.
¡I que amb una passada n'Itt ha
prou/
En efecte, així era. Aquest minyó
ara és a un penal. En una disputa
amb un company d'o/ict sobre qui
en sabia més, va matar-lo.

I

-¡Er v!nol
A Catalunya en diem l'aiguardent.

omo

f

a de

par·

bingU·

tuvié-

mpoco
sabO-

caracI aúo
!uer·

>ertur·

una

il

- \r·--

que a
nece-

:onuté
de la

L_

ga se

I Y se

,-

~ defi·

t poco
frtuba·

~

esta
satiS'

~~e~~:
Tan
nqu~

an·

e yo

v que

de

la
r di·

~

nde-

1

s

-

rnet)ll•

per·

¡doS Y
LUZ y
q:;e

nal·

~o rué

escn·

onfor·

-Quina sort qu e teniu, mestre!

ba5fS

guier
•ro de

r~
na •I

::::::

rr

!!!!!

(Per Bartoli)

AQUEST NUMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA

La «Gaceta»

HA PUBLICAT LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE GARANTIES
CONTRA ElS MEMBRES DEl
DARRER GOVERN DE LA
GENERALITAT

-¡Hola, Rafael!

abora. Iremos satlsfechos y orgullosos de nuestras vidas a donde nos
El tlempo también harà. bU
-Perdone, me pensaba que era ml lleven.
obra, y es, en definitiva., el que revaamigo Rafael.
----------~*-----------¿ ... 1

Els pecats d'11 EI
Matí 11
ceE! despit contra les dretes ha esborrat tota gradació. Els coment aris
dels darrers números de LA HUl\IANITAT, la p ub11caci6 requ adrada l
en desmlGurada mida. dels programes
de 1\loscou ens la delaten com a servidora dels amos del Kremlin,,

Aquestes coses les diu, molt seriós,
l'editorialista -donem-li algun nomd'cEl Mati». Es veu que aquesta bistòria de l'or rus encara impressiona
els inefables beats 1 beates que llegeixen el rosat full matinal.
Recordem que l'Església condemna
amb penes molt greus la mentida.
L'editorialista d'«El Mati», s1 no rectifica, anirà a l'infern. En pot tenir
la. seguretat.
Per la nostra banda només afegirem que LA HUMANITAT està pi
servei de Catalunya, de la Repúl¡llica,
de la llibertat politica 1 de la justicia
social. Sl aquesta justfcta. troba, 1 de
vegades la troba, expressió en normes 1 lleis de la Rússia soviètica. -de
la qual, per principis, hem de sentir-nos allunyats 1 molt sovint adversaris- no dubtarem a aplaucUrla 1 a elogiar-la. Ho hem fet sovint
1 seguirem fent-ho sempre que en
tinguem motius.
Però nosaltres no estem a.l servei
de res més que del que deixem expressat abans.

LES PRIMERES NOTICIES

Buenos Aires, 12. (Oficial.> - Els
ministres de Relacions Exteriors de
Bollvia i el Paraguai signaran el
protocol pacificador del Chaco aquest
migdia.
RUM ORS D'AJ ORNAMENT

..

la qüestió de l'amnistia en el seu lloc humà t cordial. No hi ha ningú que no sdpiga distingir el cardcter especial dels anomenats delictes polítics. Homes de totes les idees i de tots els partits han estat acusats, una hora o altra, d'aquesta classe de delictes, i moltsfins algu.ns que després han arribat a les altures de la jerarquia
estatal - han vist caure damunt d'ells els processos i les condemnes. I quan ha vingut una amnistia a resoldre llur situació, tothom ha considerat que era ben aplicada si ha respost als sentiments del poble, d'aquest poble d'on, segons la fórmula constitucional vigent, emanen tots els poders.
Avui els sentiments populars davant la qilestió de l'amnistia
són clars, palpitants, vehements. Recon~txer aquest tet, per damunt
de qualsevol posició polttica, és un Imperatiu de la realitat .

• • •

Es 1a tan vigorós el cl am popular, que àes d'ara pot dir-se
que la qüestió de l'amnistia pren el primer lloc entre les més importants qüestions que en l'hora actual té plantejades la República espanyola.
Els qui vulguin ésser sincers hauran de recon~ixer que, mé~
aviat o més tard, els processos i les condemnes p els fets d'octubre
han de tenir l'epíleg de l' amnistfa. I bé : els ejectes d'una amnistta que la gran majoria dels ciutadans anhelen, són més benfactors
i apaivagadors a mesura que més escurcen els dolors i les angoixes. Els parents, els amics, els correligionaris, els ciutadans tindrem
un pes al cor mentre no arribi l'amnistia. L'interés de tot és que
vingui ben aviat.
A. ROVIRA I VIRGILI

EIS b e' n S d e IS

Di u LI u ís Com pa nys

-----------*:-----------

la ha·

--------~*----------

..

DESPRES DE lA SENTENCIA

l'amic del mort, ve ara a veure'!...
Presó Madrid, junu 1935.

PROTOCOL : : CONTINUARAN~
lESNEGOCIACIONS PER AlA
PAUDEFINITIVA

Londres, 12. - Cablegrafien de
Buenos Aires a la Britisb United
Press que possiblemenst haurà d'a,..
jornar-se la. signatura de la fórmula
per a solucionar la guerra del Chaanunc1ada per a. aquest migdia,
co,
¡I com batega 1a, a hores d'ara, el cor de milers i mtlions de
perquè els delegats paraguaians ban
ciutadans de la República/ Poques vegades - potser mai - no hi manifestat que necessiten consultar
haurd hagut act un bategar més generaL i més intens.
novament amb el Govern de llur
El millor que pot succeir en casos com aquest és que es situï pals.

,
• • •
Madrid, 12.- La «Gaceta» d'avui
Un altre tipus cèlebre és el Poto- publica la sentència del Tribunal de
co, un vagabund stmpatiquissim, que Garanties contra l'ex-President 1 exs'ha f et amo de la seva galeria. Fa consellers de la Generalitat, aixf com
ct'ordenança, recull encàrrecs, es des- també el vot particular subscrit pels
viu per a tots. Es un home baix senyors Sbert, Taltabull 1 altres.
d'estattua, rodó com una bola de
greix, alegre sempre t més viu que
una centella.
Potocot Potocol Potoco/ Totlwm
crida Potaco. ¿Per què li diuen Potoco?
També és andalús. Quan era pe..
tit, el seu pare li va comprar un
tambor i ell no deixava de tocar-lo
dia í nit. El seu pare no podia r eEl Sol de Madrid publica un Inststir el cançoner reptqueteig:
teressant reportatge d'un dels seus
-Juaniyo, no toques màs.
I el nano, tossut, responia:
redactors amb els homes de Catalunya condemnats a 30 anys de prest-Po ... ¡tocol
à per sentència recent del Tribunal
I Potoco lt ha quedat.
de Garanties.
• • •
En demanar el repòrter unes dePTim, nerviós, amb una cara d'in- claracions al senuor Lluís Companys,
tant rebec, aquest jove és a la presó el President del que tou Govern de
la Generalitat de Catalunya, co~
per una niciesa. També !'aiguardent testà
amb les segilents paraules, que
o el vi de la taverna.
copiem textualment de l'esmentat
Es diu Rafael i un dia transitava diari:
«-Las hechas en el juiclo - nos
embriac pel carrer. Sembla això el
conte dels dos sords. Aquesta vega- dice el señor Companys -. Ni una
coma mà.s ni un punto menos, por
da eren dos embriacs.

-Que sl que soy Rafael.
-Usted es un embustero,
-¡Que sf, yo soy Rafaell
-¡Embusterol
-¡ Ladrón, sinvergtienza 1...
Total, un al cementiri i aquest,
Rafael, a la presó. L'altre Rafael,

o, hu·

L'a cap~a l era de
LA HUMANITAT

El gran tiratge del nostre diart
ens obliga a imprimir una part de
l'edició en una rotativa que no és la
nostra habitual. Per aquest motiu,
¡ com sigui que la màquina complement4ri.a no té el dtsposttiu especial
per a la tirada en color, resulta que
un nombre determinat d'exemplars
surt completament imprès e1' negre,
àdhuc naturalment la capçalera.
com que d'aquest Jet, pel que sembla, algú n'ha volgut treure interpretacions de caràcter polític, repe-¿Verdad que yo afelto bien, tim una vegada més que es tracta
zeñó'/
pura i simplement d'un detall de
-Ab, muy bien. Es usted un ar- caràcter tècnic, al qual ens obliga
el gran tiratge assolit pel nostre diatlsta.
ri, l'expansió del qual és cada dia
L'home es va sentir complagut. superior.
Després va continuar:

L I e gi u e ad a di a LA HuMANI TAT ~~.s~~~ ~~ ~yR~~=t

rtantt

NEGRE O VERMELL

La proced~ncia t la urg~ncia d'una amnistia depenen del sentiment de l'opinió pública davant els tets i els homes als quals ha de
comprendr e. En el r~gim republicà, l'amnistia és, no pas una grdcía personal, ans una prerrogativa que serveix per a reflectir l'anhel popular quan la ;ustfcta oficial ha dit la seva paraula. Procedeix
l'amnistia quan el poble la vol, i urgeix quan el poble la demana
amb tota la torça d'un clam generós.
Encara que la concessió de les amnisties és, segons la Constitució, una prerrogativa del Parlament, és indubtable que aquest
la té per delegació del poble. Jurtdicament, les amnisties es justífiquen per ésser l'obra d'un poder popular verament suprem, que
esborra els fets jutjats t les pene~ imposades. I un poder d'aquesta
natura ha de venir per torça de la tont mateixa de la sobirania
polttica.
Hi ha, doncs, un criteri per a concedir o denegar les amnisties,
per a precipitar-les o ajornar-les. Aquest criteri és el d'escoltar i
atendre els batecs del cor del poble.

El Parlament
a 11 agonia
(Crònica del nostre redactor
a Madrid, Alard Prats)
El CO?nençament de la setmana
parlamentària ofereix els mateixos aspectes que els anteriors.
Unicament setanta diputats han
acudit a les sessions. Els passadissos, deserts. El bar i els salons de
conferències, sen.se gens de concurrència; els escons, buits,· l es
tribunes gairebé sense curiosos. Es
va discutir el pressupost de Marina i s'ha aprovat, sense oposició
i sense apologies. El conegut ministre senyor Royo Vtllanova una
vegada més ha fet gala del seu
formós esperit bromista, des del
banc blau també desert.

Llegiu LA HUMA NI TAT
Tot té
la impressió que es parla per a
parlar i com per a complir una
missió ingrata, amb l'eficàcia ue
la qual no es creu gen.s. Tot és
poema i sona a buit. I sobretot
quan es parla del pas que els Governs representatiu" de l'esperit
d'aquest Parlament en apon1a han
consagrat en el lloc comu més usat
t en la paradoxa més saqnant.
Per tots els procediments imaginables ha estat provocat l'augment
de parats en pro¡¡orció tràgica. 1
a mesura que creix es parla menus
de treure diners «d'on sigut t com
sigui».
Un incident revelador hem de
recollir. El diputat radical senvor
Basili Alvarez ha pronunciat un
discurs. Dtscurs vigorós i clar d'atac contundent al Govern, Íobrc
el qual llança l'aC'.uació de l'inèpcia i de la despreocupació. «¿Què
és això? ¿La unanimitat de la ma1aria parlamentària esquerdada?
No é! d'ara. La petició d'una votació de «quòrum» posaria en aquests
dies el Govern e1' situació de derr ota».
Els governamentals Ingenus i de
bona te s'indignen i es consternen.
-Ai:cò no marxa ---4eia un d'ell.!
aquesta tard~. Arribarà un moment en què les votacions es guanyaran com. el.t partits de futbol:
per tres a 003.

lida las tlcciones de los hombres a
corto o largo plazo. Pero ni una palabra màs.»

Amb la veritat
per norma ...
De 1 periòdic de Guadalajara
«Abril», reproduïm el següent comentari, que publica en la seva última edició:
«La semana última se ba visto ante el tribunal de Garantías el pro·
ceso de los Consejeros de la Oeneralidad, con motivo de los sucesos
de Octubre.
Comprenderàn nuestros lectores
que no podemos ser todo lo explicltos que qulsléramos ante dicho proceso. Sólo--creemos que nos lo permitiràn--queremos destacar dos hechos: el proceso de los del 10 de
agosto de 1932 y éste. El primero
fué motivo de escànda.lo y de desprestigio; todos negaran los hechos,
todos se habían reunido en las altas
horas de la madrugada, en plena
Castellana, a tomar tila y vermut.
Era el proceso de los representantes
de un régimen caduco y podrido
moralment hasta. la raiz.
Los Consejeros de la Generalidad
d1gnos, sin desplantes, serenos y
gallardamente se ban becho responsables de los sucesos. De esa posiclón ban sabido sacar partida las
defensas, entre las cua.les destacamos la. del Sr. Ossorio y Gallardo.
Copiamos a continuación, las úlUmas pa.labras de Luis Companys;
son las de un republlcano de lzquierda. Con la verdad por norma,
deshace toda la serie de canalladas
y vllezas que clerta prensa-por llamarle algQ-vertía sobre esos hombres a raiz del levantamiento. No
conocemos todavia el fallo. Ni nos
Importa. Lo que si podemos decir,
muv alto, que con Companys y los
demàs caballeros consejeros de la
Generalldad, està toda la España
auténtlcamente republicana, la del
14 de abril.»

-----------*:----------GODED SUBSTITUEIX LOPEZ
OCHOA EN El CARREC D'INSPECTOR DE l'EXERCIT
Madrid, 12. - El «Diario Oficial
del Minlsterio de la Guerra» publica
una circular que diu que, disposat
per decret de 18 de febrer últim,
cessarà en el càrrec d'inspector general cap de la. tercera. inspecció de
l'Exèrcit el general de divisió senyor Eduard López de Ochoa, que
per raó d'aquest nomenament havia
estat designat vocal del Tribunal
especial revisor dels falls de tribunals d'honor, es resol el cesse en
l 'indicat càrrec 1 que sigui substituit
pel general de divisió, inspector general de l'EXèrcit, Manuel Goded.

¡esu ï tes
«Parece que pronto serà un becbo
la. devoluc1ón a sus dueños de los
bienes indebidamente incautados por
el gobierno del blenio como pertenecientes a la Compañia de Jesús. Con
toda clase de pruebas se ha demostrado que dicha lncautación es ilegal e improcedente; pero por lo visto
esto ha desagradado a un sector que
por su actitud bien merece el callficativo de «amlgos de lo ajeno» y
éstos, y la. prensa que les ampara y
apoya en sus desafueros, protestau de
tal medida.»
De la vella alcavota monàrquica
«Diario de Barcelona». Ens limitem
a recollir l'afirmació i les injúries que
adreça als homes 1 a la Premsa d'esquerres. No mereix diàleg, ni major
atenció, el paper de referència.

*

Els aviadors portuguesos
Monteverde intenten el salt
de l'Atlàntic

Nova York, 12. - Els aviadors portuguesos germans Monteverde han
Iniciat el primer vol de l'any da,..
munt l'Atlàntic septentrional.
Els aviadors sortiren de Nova York
a les disset hores i es proposen arribar en vol sense escales fins a Roma.
Tripulen un monoplà construït per
l'enginyer Bellanca, al qual han batejat amb el nom de «De Pinedo», en
record del famós aviador italià d'aquest nom que mori a Nova York
quan emprenia el vol amb el seu
aparell -també Bellanca- per tal
d'intenta~: un vol sense escala fins
a Roma..

.

ESQUERRA RE·
PUBLICANA DE
CATALUNYA
Secretariat
«Esquerra Republicana de CatalunJia» ha in.staUat el seu Secretariat a la Ronda de Sant
Pere, núm. 70, pral., primera,
telèfon 14526.
Les entitats t militants del
Partit que vulguin adreçar-s'ht
per a qualsevol in/orrrwció o
COitSUlta, poden ter-lw des d'ara per escrit o personalment.
Els dimarts, dijous i dtssa!rtes, de dotze a dos quarts de
dues de la tarda, hi haurà al
local del Secretariat UI' vocal
de la Comissió Executiva del
Partit, per a atendre ets consultants.

•••

Les entitats clausurades a Catalunva poden envi~r. i és ~n
venient que 1w /aCin, a les ottctnes del Secretariat d'E.R.C. una
relació detallada de la seva ~i
tuació actual, data i motius de
la clausura, etc., i en tt, tots
aquells detalls que es con.stder!n d'utilitat per a realitzar les
gestions convenients a la seva
obertura.

DECLARACI ONS DE L DELE G AT DE BO LIVIA A LA
SOCIET AT DE NA C I ON S
Paris, 12. - Després de discutir

l'armistici del Chaco amb l'ex-mi·
nlstre de Relacions Exteriors de Bolívia, Alvesteg'Jl, el delegat d'aquell
pais a la Societat de Nacions, Costa.
Durels, ha manifestat: «Si bé no be
rebut encara la notificació oficial,
sento una profunda satisfacció perquè la guerra possiblement acabarà
ara per mitjans pacifics, ço que demostra conseqüentment que el problema del Chaco no pot ésser resolt
per les armes. Amb la suspensió de
les hostilitats, es plantegen totes les
possibllltats que el problema del
Chaco sigui resolt en temps determinat per mitjà d'arbitratge, dintre
un ambient de garanties efectives,
que és precisament ei que sempre es
pretengué aconseguir en la Socletatl
de Nacions. Aquest principi d'arbi·
tratge amb garanties és l'únic que
pot garantir una pau duradora; per
tant, la seva realització causarà la
major satistacció als membres de la
Societat de Nacions que a Ginebra
han realitzat laborlosissimes negoelacions i que en la reunió de novembre del 1934 mantenien aquest
principi.»
Alvestegui ha manifestat que preferia no fer cap comentari abans
d'haver estudiat detingudament lea
condicions de pau.
A causa d'estar absents els ml·
nistres paraguaians no s'ha pogut
obtenir un comentari oficial, però en
els medis paraguaians d'aquesta. capital es mostren satisfets; born consider~ que no s'arribaria a un ar•
mistici sense un previ acord entra
el President Ayala i el general Estl·
garrlbta.
En els medis del Ministeri de Relacions Exteriors de Paris es considera que l'armistici del Cbaco es
reflectirà Indirectament en el crèdit
de la Societat de Nacions.
S I GNAT URA DE LA TREVA

Buenos Aires, 12. (Urgent.) - Ac-'
ceptades, primer per Bollvla, 1 des-;
prés pel Paraguai, les condicions
proposades pels mitjancers, aquest
matf, a. les 11'30, ha estat si¡rnat el
protocol que posa fi al conflicte de~
Chaco.
Durant tota la setmana regn~
gran incertesa davant les noticies
contradictòries que circulaven en re-~
lació a l'actitud del Para¡uai, ja que .
àdhuc s'arribà a anunciar que el
Paraguai havia demanat un nou termini per a examinar més detingudament les condicions proposades
pels mitjancers.
La. fórmula o protocol signat avul
pels ministres de Relacions Extertorli.,
de Bolivia. i del Paraguai, que a l'e-i
tecte vingueren expresasment a Bue"'
nos Aires, ha estat presentada. pr~
viament als Governs de La. Paz Y.
Asunción, que l'acceptaren sense re-~
serves. Aquest protocol preveu la l.m.:l
mediata celebració d'una Conferència de la pau, acabament definit!~1
d'hostilitats entre Bolivia i el Par~
gual, l'adopció de mesures de se
guretat i la designació de la dat
perquè cessi la lluita armada.
L'acre de la signatura del protocol
ha resultat solemnissim 1 ba estat
presidit pel general Justo, presldenlt
de la. República. Argentina; es tro-;:
baven presents, en el moment de 1~
signatura. del document que acab~
la guerra del Chaco, sis ministr~~
de Relacions Exteriors, incloent e'
dos de les nacions belligerants.
LA LLU ITA H A D' ACABAR
A L ES 48 HOR ES D E LA'
'
SI G NAT URA
Buenos Aires, 12. - En el proto!

col per a la pau en el Cba.co, e;¡.~.
ha estat signat aquest migdia, s es-J
tlpula que el foc cessarà. en el tea~
tre de la guerra. a les 48 hores..ct~
la signatura d'aquell document. Si~
s'ha pres aquest termini de temps4
tan considerable, ha estat degut a_
què hom ha tingut en compte que
cal cursar els corresponents avisoS .
a les forces bolivianes l paraguaia~~
nes d'opo..racions, alguns contingents-f
de les quals es troben !lns a distàn:-cies de 600 quilòmetres de la metr~
poU, sobretot les forces del Para•
gual.
AN I RA AL C H ACO UNA
DELEGACIO I NT ERNACIO•,
'
NA L MIL ITA R
Buenos Aires, 12. - D'aorcd amb

l'estipulat en signar-se el protocol)
pacificador del Cbaco, s'ha disposa~¡
que vagi a l'esmentat territori una.
comissió militar InternacionaL La{
comissió de referència, que efectua.r~à
el viatge en aeroplà, tindrà, com
principal missió, la de comprov
que les hostilitats ban cessat entre
les parts beHigerants i adoptarà les
mesures encaminades a impedir qu&:
es malmeti la pau per alguna. dissoxf.
tada topada o un Simple incident entre bolivians i paraguatans.
(Passa a la pàgina 4)
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LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans
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E SP E OT A~ G lES

•

•

TEATRE NOVETATS

TEATRE NOU
DISSABTE, 15.
SENSACIONAL
ESDEVENIMENT
Presentacto de la Companyia de
r evistes trivoles. Estrena a Espanya de la revist.a en dos actes i ..7 Quadros de .Joaqu im Vela
I Enric S1erra i música del mestre Alonso:

¡ HIJOS DE Ml ALMA !
Debuç ao la super-vedette Cella
Montalvan • Diven,es vedettes
40 gtrla beUiaslmes. Immillorable
pre.;entaciO.

TEATRE 8ARCEl ONA
Companrla de Comcdles da
LOLA MEMBR IVES
Avui, diJous, tarda, & les 5'15
nit a lea 10'15, la comèdia
en tres actes del ¡ermans Qu in ·
tero:

PARA MAL;
EL MIO

Pastora lmperio

DISSABTE, 15, DEBUT de 1&
COMPANltlA d'ENRIC RAMBAL
amb la !antb.stlca. f:STRENA:
LA VUELTA AL MUHDO EH
SO DIAS

CINEMES
CINE

Avui 1 cada <tia. tarda, a 1es
5'16 1 nit a les 10'15, el gran
èxit dels germans Quintero:

TEATRE ROMEA

GRAN TEATRE ESPANYOl

LA RISA

Telèfon 22026

La !unció de la nit ha estat
orp.nltza.da pel cMonteplo de la
Vera Cruz» I cMaestros AlbatUles v peones» .

A lea 4,'15. GRAN PROGRAMA
EXTRAORDINARI. 2 obres - 7
actes:

LAS DOCE EN PUNTO
d'Arnichea I
MORENA CLARA

AVU1, sessió CONTINUA des
de les 4 tarda:

LOS QUE NACEN
PROHl.BlDA

TEATRE COMIC

de Qulntero I Guill6n. A lea
10'15. 118 representació de la
comèdia de l'aire 1 la gràcia:

PALAU DE LA REVISTA

MORENA CLARA

Avui, tarda, 5'15. Nit, 10'15.
El gran èxit: AL CANTAR EL
CALLO. Trioml de Laura Pini·
llos, Alady, Lepe i tota la Companyia.. 30 belUsslmes Glrls. Gran
presentació - Pròximament, estrena: LA SOTA DE OROS. de
dimênez. Paradas i mestre cuer·
re ro.

que ha entrat en el tercer mes
d'estada al cartell. Genial interpretació d Antónia Herrero i Rafael Bardem. - Demà, divendres,
dlssnote I diumenge, a les 10'15 :
f.tORENA CLARA.

L'ENTRADA

ALS

MENORS DE 18 ANYS - ¡¡DQ.
NESII.. .. ¡¡HOMES!! .... HEU DE
VEURE AQUESTA PEL-LlCULA I
ELLES PER MARES: PER ES·
POSES I ELLS. iiPER HOMES!!
CADA DIA, DE 4, TA~DA A 1
MATINADA. Nota: Lea per.
sor.es excessivament impressionables no han de veure aQuesta
peHicula.

CINEMA PAR I S
Avda. pta. Ancel, 11 I 13
Telèfon 14544
S EMPR E EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL PREFERIT PER
LA SEVA AGRADABLE VENT!·
LACIO - Tarda, 4'30. Nit, 9'45:
REVISTES PATHE • FEMENINA •
Fredrlo March • Sílvia S idney en

·COMERÇ I FI NAN GES·

LA BORSA

74'00, 73'75; FelgueréS, 41'50; EJCPiosi\1!1, 12'1'50, 127'25; Ri!, 64'15, 64'00;
AlgUes, 183'75, 183'35, 183'75; Colonial, 44'35; Cl1ade, 437.

Impressió
Els deutes de l'Estat han seguit
sostiuguts, 1 s 'han fet esca.ss1ssimes
operacions.
Les obligacions Municipals, amb
poq;.¡es transaccions, han millorat
una mica, particularment l'emll>5ló
de l'Exposició. Diputa.:tons 1 Provincials, sense coti~r-se. Les Tresonria de la Generalitat r epetiren canvis.
Les obligacions ferroviàries seguiren llur norma de fluixedat, encara
que a darrera hora tornaren a refer-se, l quedaren als voltants de la
tanca del dia anterior. Les industrials només que sostlngudes i amb
poc negoci.
Al sector de fi de mes, en el rotllo d'accions ferroviàries, es creuar en bon nombre d 'operacions a canVis bastant fluixos.
Al rotllo d 'accions industrials hi
hagué una manca total de trailSaccions. A darrera hora semblava que
les esmentades accions tenien ten·
d ència a millorar.
Les ace1ons Chade completament
abandonades.

Borsa de la tarda
NOrd, 52'80, 52'70, 52'75; Alacant
40'30, 40'05; Colonial, 44'50, 44'25'
44'65, 44'50; Ford, 259, 260'50, 259;
Rif, 63'75, 64'00, 63'85; Petrolets, 505,
510; Hulleres, 52'00, 52'25; Explosius, 127'25, 127'50; AigUes, 183'75"
Chade, 437'50, 435.
'

Borsa oficial
Gas E., 121'50; Chade, 437'50, operaciOns; Chade D , 84'50, operacions;
Chade E, 86'20, paritat; Filipines,
372, paper; EJCPlosius, 127'50; Petrolets, 5'05, 5'10.

Borsí del matí
Nord. 53'00, 52'80, 52'95; Alacant,
40'30, 40'15, 40'40, 40'30; Ford, 257,
260, 2f>8'50; Petrolets, 505; Asland,
TANCA

Ant.

Deutes de I' Eatat
Interior ' 'I• A .........
76 15
t
B .........
7615
•
e ......... 7810
•
D .........
781
E .........
76I
F .........
7575

»

0 1H .........

78-

Perp Ext. t 'I• A .........
I
I
8 .........

113 25
11250
11211211125
In11285 75
8575

I

•

•
tt

»

»
I
»

I

I

o .........

D .........
8 .........

F .........

018 .........

AmOrtlt. t •¡, A .........
•
1900B .........

•

c .........

1

e .........

Amorttt. b •¡, A .........
»
1900 B .........
•
•

D .........
E .........
F .........

»
Amorttt. 6 'I• A .........
li
1917 8 .........

•
•
1
1

o .........

o .........
B .........

1r .........

Aulorttt. 6 "I• A .........
,
1926 B • .... ....

•
•

o .........
o .........

e
E .........
»
F .........
Amort. tl/2 "/• A ~......
»
1928 B ..... ....

.. •

e .........

Amortit. b ·¡. A .........
li 1s:n seoae B .........

.........
••• lmP<l6tos eo.........
E .... .....

F .........
Amortit. 6 •¡, A .........
li 19:n amb 8 ..... ....
1 unJ)06U. e .. .. .. .. .
t

•

u .........

ll6 75
96 75
96 75
9675
ll6 75
ll6 16
llli 85
llli 50
9550
9400

9475
102 7U
100 102 50
10215
10215
101 70
100 46
100 25
100 25
102 eo

102 80
102 80
102 70

95 _

E ....... ..

f' .........

95 15
7'9 7~

1

1928 B .........

¡g-

o .........

Amortit ~ •¡. A .........
•
1928 8 .........

•

e _.......

Amortit. o •¡. A .........
•
19:dll 8 .........
»
e .........

••
1

D.........

:t: .........
F .........

Hons or Treaorerla A...
Bous or Tresoreria B...
Deute fecrolltD.rl 6 •¡. A
Deute Ferroviari 6 'I• s
Ueute toerro¡latl b 'I• e
U.OUIAI r~rrv. 4 l/~ 'I • A
Lleu te fcrrv 4 1/2 •¡, a
Deute Ferrv. 4 112 •¡. O

78110

96
96
ço

~

ss
ss

103 _

102 85
tii2 50
102102 65
102 2;

243 _
247 su
102 7ó
1112 115
102 115
97 7~
97 118-

36'40
4H 46
7'35
7'37
60'45
6llti5
2'945
2'1165
239'50 239"75
124'00
124'50
4'116
4'97
32'90
33'30
::1070
aO'IlO
1'87
1'89
1'84
1'82
1'62
1'64
~as

Lires
Marcs
Bwssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor Praga
Cor. sueques
Cor. norucguea
Cor. danesee

Ant.
AJuntaments

76 25
76 8:>
78 Só
76 8:>
76 85

7850

8325
11285
11285
112In 15
Q1 15
ga_

Ba<1alona 6 ' I• ........... .
Barcelona., aemestro .. .
I
1906 A .... ..
,
1906 B .... ..
li
19060 .... ..
•
1907 o .... ..
1
11110 O ..... .
1
19128 ampl
li
191:.! .e .... ..
»
1912 F .... ..
1
191a 8 ampl.
I
11110 8 .... ..
1917 8 ..... .

11118 B ..... .
B .... ..
8 .... ..
6 'I• .. .
6 •¡. dc

111111
19\!0
11121
1921
1925
1926
1929
1922
19:.!5

11886
11885

8550
8550

8560

100 90
100 80
100 80
103-

100100-

102 65 102 80
102 65
llli 116 9485
9485

36'30

Dòlf\1'8

Avui

95-

'

•

Lliurea
l'raucs

85-

t

Amorttt. 6 •¡. A .........

CANVIS DE MONEDES

8525
11625

11625
11525
711 75
711 25

ra-

11850

102 80
102 80
102 tO

248 60
247 50

Generalitat
l're.. OencraUtat (I "I•. 1 101 75 1101 75

6 "I• ...
6 'I• ...

6 •¡• .. .

Ex¡;¡os
Balmes
11l~ Balmes
1928 P.Frc.
li
11128 5 'I• ...
•
1934 6 "I• ...
li
Eixampla 1907
» Eixampla 191::1
1
Eixampla 1927
•
Bona Rerorma
Càdtz 5 1/2 •¡, 111211 .. .
Màlaga 6 •¡. 192::1 .... ..
MIUaga 6 'I• 1925 ..... .
SevUln E.Epostcio 6 'I•·
Valéncla 5 "I• ........... .

89-,
67 25
6768 75

6250
60-

66 25
666450

6567 50
67 75
6725
67 76
6786

i7 60

1!850
ll0-

111-

87-

75-

D785
68 76
70sa 50

6850
76-

65&4-

1157750

Antlauu Dtputaclons
Barcelona., 9 milions .. .
82 25
1
6 milions . ..
78 75
1
llérlo B .. .. ..
74 60
1
sérle e .. .. ..
74 50
li
6 'I• 1926...
DO •
6 'I• 1930...
115 75
1
Prov!nctala..
85 25
Mancomunitat 19a ...
8ll Mancomunllaç 1020 ...
611CaLla Cr6d1t Com . ......
71 -

1

t

11. F....

de l'arragooa .. .. ..

Sess:o continua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS· DOCUMENTALS • VIATGES•• etc

MARYLAND
Plaça Urauinaona, 6 - Tel. 21966
Tarda, continua: 3'30, 6'30
7'30. Nit, a les 10:
DIBUIXOS
ALFOMBRA MAGICA
Butaca. 2'20. A LES 7'30: 1 pta.
Nota: L'aire d'aauosta sala renovat constantment, és prèviament
filtrat, purificat i refrlserat.

Ant.

•
Céd. 7

1

'I•

•
Costa

B

e
Rica...

•

•-•s. a.,.

InDO -

Valen qua es cotitzen com erectes
publtcs
11075
Banc Wp. d'Esp.• • •¡.
81I
'
I
ó ' I•
8950
li
li
•
5 ' I•
•
•
I
6 "I• 108102 6ó
li
»
I 6 1/2 "I·
111185
89 15
li Cr6dlt Local 6 "I•
94 15 94 t
I
I 6 112 "I•
115- 85 25
•
t
lntoerprv. 5 •1.
»
1 lnterprv. 6•1· 101 85 101 75
Cr6d1t Local 6 •¡, 1~ . 104 25
Bous Expoe. Lnternac ... 100 25 100 50
Loc::a1 6 'I• a.mt. per tot6 118 -

11

•
I

•

•

•
I

»
li

•

»

1

»

B 4 1/ 2 '/• ...

o

4 •¡• .........
0 t "I• ,.,.,.,.,
]I; • }¡:¡ •¡• ...
f' b 'I• .........
6 •¡• .........
H 6 1/2 •¡, , ..
1 6 'I• .........
J 5 •¡• .........

o.

107 26

104511 60

61-

60&50
51-

5850
57 75

5860
6250

6250

655560
56-

ss 75

88112 75

·-

74 65

8825
8260

5425
84-

8374 50
6157 50

565460
74-

8625
71 75
8625
72 liO

8625

I~w.

82-

•
Còrdova 3 'I• ...
e
BadaJoz; 6 "I• ...
Andalu.soe 1.• variable~
li
1.• 3 'I• ......
1
2.• Yllrlable.
•
2.• 3 .,. .... ..
I
1907, 3 .,.. ..
1
cüabadtU..ll1
11118 6 .,. . ..
I
11120 6 'I• .. .
P. O. de Catalunya 5 'I•
I
I
6•¡,
11 Central d'Aragó 'I•
fl'. C. <>eat &panya 8 •¡.
F. o. Cremallera 6 •¡ ,,..
F. o. Secunaarta .........
Gran Metro 111:.1'.1 6 •¡,,.,
Gran btet.ro 19~ 6 'I•...

61 75
88-

G1 50

Franca 186t ...
1 ran~-a 1878 ...
Oirectee ,_,.,.,

a Roda. ..

de

Betty

LES COMARQUES

sa-

47-

62l!SfiO
725
12 60
625
11 25

121515-

15611837850

42 50
150

<tt~-

84fi0

I

5560
74-

548360
80-

57-

6373 50
78 75
87 75
85 7;>

LLEIDA

REUS

L'ACOLLIDA DE «LA HUMANI•
TATll :-: ALTRES NOTICIES
Lleida, 12. (Per telèfon). - A vul,
a p rimer es hores d el mati, hora en
q uè arriba el correu, hom esperava
amb molt d'entusiasme LA HUMA·
NITA T.
-El cap d'Obres Públiques h a procedit a la r ecepció dels treballs de
la carreter a d e Sant Guim a. Santa
Coloma de Queralt.
-Ha quedat clausurat per tal de
fer-hi unes reformes el Museu Jau·
me Morera.
-El pintor Picasso ha passat per
aquesta Ciutat.
-Ha mort a conseqüència de l'accident sotert la nena Pilar Ca.sumella.s.
-Per la. casa de Beneifència ha.
estaL a.ssisti t Josep Algé.
-Per aquesta darrera remesa d'in·
fants orfes d'Astúries, Lleida n'ha
dcmanants dos.

*
ALIMEnts DlfTfTICS I DE RffiiM

Caso~
ESTOMAC I INTESTINS
DIABETIS - ALBUMINURIA - INFANCIA - ETC.

CARRER LLURIA, 62

Ha entrado un fotógrafo

<entre Consell de Cent 1 Aragó)
SAL!\IERON, 222
l\IANSO, 72 (davant del Mercat)

EL PASADO ACUSA

-------.lli*:---....---._,.,_...,__...

LA VENUS RUBIA

VARIETATS

BADALONA
Per causes particulars, i per no
poder atendre de moment el que es
r efereix a les informacions de Badalona, el nostre amic Salvador Grifo! s'ha vist obllgat a de1xar la C{)rresponsalia que des de feia prop de
dos anys venia exercint.

FRO NTO NOVETATS

Frontó Principal Palace

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATRES

SAIGON

DANCING D'ESTIU Tel. 33141
PASSEIG UE L'EXPOSICIO
(EdifiCI Fumcular)

Cada dia, tarda, a les 1 I nit, a les 11
FORMIDABLES ATRACCIOfiS A LA PISTA

NAPOLEON'S BAND
Acurat servei de restaurant

Avui

I

Ferrocarrils
Nord Espnnva 1.~8 a "I•
621
li
2.~s. a 'I·
56 75
•
11
s.~a.a·l·
6160

•

Dibuixos

MANOLITA GUERRERO :: ROSITA TELLEZ WOOD

BERKELEY SQUARE

•
•
5.•s.3 'I•
Esp. Pa.mvlonn a •¡• ...
Prior. &¡·cc¡ona a "I•.. .
~Ovla a Me<11na .... ..
117 50 As~urlea 1.~ l:llpoteca ...
1
2.• hipoteca...
,
a.• blpotcca...
Lleida & Heus 3 •¡. •..
VUialba a 6egOvia ..... .
EspecUús Almanaa .... ..
Almansa a Va!eucta aa
57 a.unes sant Joan 3 •1••
Ala.L&ua 1 t>ant Joan ..
n 50 osca a Franca ........... ..
Nora el:lpeclala 6 'I• ...
10 ValeucUUles 6 112 'I•
Alar a Bantanaer ..... .
Alacant 1.• blpotoeca. .. .
•
2.•
I
•
3.•
•
»
A 6 •¡• .........

oluntea d'Obres Púbhquea
Port Barceloua 11UJ8 ...
llél li
Barcelona. diverses
112 1 de Càdl:l. .... .... .. . •
G3 75
t
de OtJOn Musel...
117» do 6e91lla s. O. ...
88 50
1
t
1. IL..
114li

PUBLI - CINEMA

»

87 50

1687 85

Diumenge, matinal, 10'30. Preu
únic. 1 pta • Tarda, continua.
Preferència, 2 ptcs. Especial, 1
pta • Nit. preferència, 1'50 ptes.
Especial , 1 pta.-Dtlluns vinent:
Binc Cro5by, el millor cantant
de la ràdiO americana. en
ALEGRIA ESTUDIANTIL

I

SS 50

87 75

20 millones
de enamoradas

Valora amb sarantla da l'Estat
Catxa d'Emls. 6 'I• .. ,
~ 60
Htcirolrràllca Ebre 6 'I•
94 50
Deutoa 1 Obll&aclona
68 75
Cèdules Argeutlnca -..
1 65
Em prest. Argenti 6 •¡, A 100t
li
B 100•
»
e 89
75
Empr. Austrlac 6 'I• A
G9 _
Eolpr. Austl'tac 6 "I• .13
DD 75
Empr. Austr1ac 6 •¡. O
89 uov. Imp. M;~rroc ó 'I•
81160
DOEmprst. Maizen 6 "I• A 107 25

88SS25

EN MALA COMPANIA
Dick Powcll • Ginger Rogers en
la celebrada comèdia musical:

Avui

6750

Boop.

Amèrica. - «El crucero Emdenll, cVI·
Avui, tarda, a les 4 1 nit, a
va Villa!» i cEl enemlgo púbUco
les 10: RE:VISTA FEMIHA • PAT·
n úl1l. 1».
HE dOURHAL • EDIE OICHIH
Arenes. lLa maternal», «Prad erns
Y SU ORQUESTA • DIBUIX I
sangrientas~. o:Rumbo al Canadà»,
èxit de Marie Bell en la superRevista i Dibuixos.
producció:
Astória. - «Basta de muJereS» i «Casino del man.
Avinguda. cBasta de mujeres» 1
cCilSino del mar».
Ba rcelo na. - «El hljo perdldo», cAs
de Ases», Revista, Dibuixos 1 nitres.
Boheme. - «La voz del pellgro», •Las
m11 y dos noches» i cAsi ama la
mUjcr».
Bohèmia. - cDon Enredosll, «Ella era
una dama» 1 cVolando en pos de ln
CAPITOL. - Tarda, a les 4 I
d!Ch8ll.
nit. a les 10: CAUTIVO DEL DE·
Broadway. - cRa.flesll, cEl mundo sin
SEO. per Leslle Howard I Fran..,
cw-eta» 1 «El burlador de Florences Dee; GENTE DE ARRIBA. per
cla».
Warren William 1 Mary Ai.tor I
llosc.
cO!ck Turplnl I «El
desDIBUIXOS.
quite».
EXCELSIOR. Sessió contiCatalunra - cFlor marchltu 1 aEI
nua de 4 -i1 12'30: HOCHES DE
aguncll de la frontera».
NU EVA YORK, en e;;panrol. per
Coltseum. - cSI yo fuera el amo».
Spencer Tracy;
EL
NOVENO
Capítol.
- cCauttvo del de.>co», eGeuHUESPED, en (;..¡panyol. per Dote de arriba» 1 Oibutxos.
nald Cook i Gencvteve Tobln; EL
Cèntric.
- cEl hombre del Hispano»,
FUGITIVO DE CtiiCACO.
per
cEl ad!vlno» 1 cOe cara ol clelo».
Gustav Froeltch i DIBUIXOS.
Comèdia. - «Cnballeros l'ústlcosJt cA
COMTAL. Sesslò conttnua
vue!o tendido» i cPaddY».
de 3'45 a 12'30: EL GUAPO. en
Comtal. - 11El guapo», cAveria en la
espanyol, per James Cagncy; UNA
llnea».
AVERIA EN LA LINEA, per Spen
Dellcies. - «Luna de mlel para tres»,
cer Tracy; AS DE ASES, per RI·
cEl beso de Ja 11lUerte» i eLa espia
cbard Dix i DIBUIXOS.
nlil1l. 13».
WALKYRIA. Avui,
scssló
Diana. - «Ei gav1làn11, «La pellroju,
contmua dc 4 o. 12'30: EL NO·
«tiuyendo de la quema».
VENO HUESPED, on espanyol,
Diorama "Gulllermo Tell&,
11EI
per Donald Cock 1 Geocviove Toconquistador irresistible» 1 «La últl·
bin; UNA MUdER PERSEGUIDA.
ma
senda».
en t>spanyol, per Wlmc Glbson o
Entenca. - cNo es pecadOl>, uA¡¡ua en
Pat O'Brien; EL ULTIMO RODEO.
el suelo:o 1 «El secreto de las 6 lla.
per Ricard Scoot 1 Monte Blue I
gnu.
DIBUI XOS.
Excelslor. - cNocbes de Nueva York.t
«.t:l uoveno huespedll i «El tugltlvo de Chicago».
Espanyol. - c:Los que nncen».
Esplai. uCruel descn¡all.o»,
eLa
llama eterna» 1 «Por el mal camino•.
Fantasio. - «Fedora1.
fèmina. - cCanClon de primaveral.
i «Aventura en el sud e:rprésll.
Sessió continua des de lea 4'15
Florida. - cEstabn escrito•, DibuixOS
a les 12'30:
«J.Jlvorclo en la !am111alt 1 cEl tango en Broadway»,
Frecoll.
- e:t>or t:1 mal camtno». lLa
per .James Cai'RBlf
muJer del otro» 1 cCaaados y !ellces•.
Foc Hou. eLa màquina Infernal»,
(en espanyol), per Luana Aiea•
uSu ma.yor éxlto» 1 cDedb.
ftiz:
Goya. - «Escàndalos romanos», cCarmen~ . cQueremos un lújo» i cEl Clrco glgante».
en espanyol, per Marlene Dit·
Iris. - cAvena en la linca», «La pequetla Dorrit» i eLa maternal».
tric'l.
lnttm.- ~Broadway por dentro», «Polltlquerlas» i «Las virgenes de Wlmpole Street».
Kursaal. - rHbulxos en colors, cEl
zarcwitch», d F. 1 no contesta»,
«< Jo' 1 reaUzado» 1 «Catalina de Ru·
sia».
Laietana. - aVaya nlt\n», cEl mundo cambial 1 cEl advers:u-io invisible».
Ma.ièstic. - «<dentldad desconoc1da»,
«Alegria cstudiantlb 1 cDeuda de
Avui, dijous. tarda, a. Ics 4:
sangre».
PASTOR· VILLARO contra FERMarina - «Una !!esta en Hollywood»
NANOEZ - LEJONA. Nit, a les
uTr.rzàn de los monosll 1 cCalles
10'15: GALLARTA ill - PASAY
de New York».
contra SOLO<:óABAL - UNAMU·
Maryland. - «Berkeley 8Quare».
Nú. - Betnlls per cartells.
Metropol. - ~La venus rubia». eLa
conqUISta dc papà• i cMontecnrlo».
Mistral. - «Vuelan ml& canclonen,
«Las damas del presidlo» 1 cEl ... ea
ella».
Núria. - «Mà.s dlf!cll todaviat, cOye
papà», «Tirando planchaslt , cHtmno
Avui, dijous, tarda: ISIDORO
guenero» i ~En cada puerto un teII - ALBERDI contra REC...LDE
rror».
l l - ALDAZABAL. Nit: JUARIS·
Paris.
- «20 m1Uones de enamoradns»
TI I - GUTIERREZ contra AR1 «Mala compnfiia».
GARATE • MARCELINO.
Pathe Palace. «Pecadores sln careta». «Noches de Nucva York» 1
• uTarzàn y su compnftera».
Princiual Palace. «La canclón de
París», «El tigre del mar negro». i
uTres vidas de muJerll.
Pedró. «Don Enredos», &Ella era
una dama• i cVolando en poa de la
dicba».
Pru .... .,..LI - Noticiari, Dibuixos, t.DiCK
Turp1n» i «El des:;¡ulte».
Publi Cinema. - Reportatges d'actualitat.
Barcelona. - Tnrdn i uit. «Para mal, Rambles. Còmica. Dibuixos, e:NoCl"\~ de Viena» i cEl d e&qulte.t.
el mioli.
Cóm ic. - Tarda t nit: «Al cantar el Rov1ra. - cLuna de miel p111·a tresll,
«El beso de la muerte» 1 eLa espia
gallo».
iium. 13».
Novetats. - Tllrda 1 nit: cNo me olvides».
Royal. - «Noches de Bro:>.dwayt . «La
Poliorama. - Tarda i nit: eLa. rlsa».l vida en broma» i aL.'\ maternal» .
Romea. - Tat·da 1 nit: «Morena Saló Victòria. - cEl cxpreso do tihan
clars».
ghal» 1 uLa canc16n de Paris».

EMPRESA CAPITOl

amb nou programa seu I de la
seva enraord1nàrla companyia,
amb Adelina Duran: les famoses
estrelles Carme Ror i MaruJa
Casanovea; Morals and Claret,
la gran atracció; Topete, el popularisslm caricat; La Calorre, bollissima gitana; Gracia-Mario, eenial art afro-cubà; Espinosa, super-!antas!stn; Mtlaaros Fernàndez, cantant; Viotor Rolas, màgic
de la gUitarra;
Canastoros de
Triana: Gran orque~trina Gravi·
no i la collaborac.ó de EDMOND
DE BRIES, el !amós imitador
d 'estrelles; Nanln, el fan cari.
cnt; Antoni Diu, uE flecha»,
cantedor andalus: Paqulta Clar.
la bella vedette moderna; Ton i
Ka r. el cèlebre prodigiós, unte al
mon; LOS OCHO INSBPARABLES
BOYS DE CELlA GAMEZ 3
ptes. butaca. A 3 Ptes..

Companria de Comèdies de Maria
Fernanda Ladrón de Guevara

Actualitats. -

FE DORA

Tarda, a les 5. Nit, a les 10'15.
AVUI, GRAN FESTIVAL.
C().
MIAT DE

TEATRE POLIORAMA

Gran ént al teatre Lara de
Madrid.

CINEMES

I

TEATRE TIVOLI

Gran Companyia titular del
Teatre de la Sarsuela, de Madrid.
Avui, diJous, tarda, a. les 4'30.
Butaques a 3'50. Comiat del divo baríton Mara Redondo. Prl·
mer: EL AGUADUCHO - Segon.
Darrera representació del gran
éxit: NO ME OLVIDES !! La gran
creació del divo barlton Muo
Redondo i de tots ela altres in·
tèrprets - Nit, a les 10'15. Esdeveniment artlstlc. Estrena a
Barcelona de la comèdia llrlca
en tree actes, lUbre dels senyors
Tellaeche I Gónc ora: música del
!amos
compositor
Schubert,
adaptada pel mestre Pau Soroza·
baf: LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS. • PrinCipals figures del repartiment: Conxita Ba·
ftuls, Aurora Saiz, Carme F. da
Toro Man,'\ Silvestre, Pere Te·
rol, Anselm Fern àndez. Baby Al·
varez. Ramon Cebrià, Valent!
Gonzà lez i el popularlsslm artista cinematogràfic Robert Rey
que ha estat contractat especialment per a aquesta obra. •
Magm!ica presentació. Decorats i
!1gurlns de Fontanals. Vestuari
de Montfort - Demà, divendres.
Tarda I nit: LA CASA DE LAS
TRES MUCHACHAS. • L'obra Que
veurà tot Barcelona.

I

FANT ASI Q

''

'TEATRES

Ant.
Medina a Salamanca...
44Metropolità Trans 6 •¡,
27OrenseA800EF . ..
8760
6250
Orense O 1 H prior ... .
g¡_
F. C . Sarrià 6 'I• ..... .
'I'ànger a Fez 6 'I• ..... . 104 50
Al¡¡:ua I Canals
Gas I Electricitat
AlgUes de Huelva 6 •¡, SSAlgUes València 6 •¡.... 1V1 Barcelonesa. Elect 1907
DD Barcelonesa Elect 190!! 118 Barcelonesa Elcct. 1912 ll6 75
Barcelonesa. Elect. 1913 1111 75
Barcelones:1 Elect. 1920 101 50
Cullai d'Urgell .. ... .......
67 50
Catalana Gas O .........
~ 75
Catalana Gas E .........
75
110
Catalana Oas F .. . .. •...
Catalana Oas O 6 •t.... 1~ 75
Catalana Gas Bons .. .. 1 Hlsp. Amer d'Eiec 6 •¡. 105 50
Wsp. Amer d 'Elcc. bons 115 &eeants Ebre, Bons .. .
115 Coop. Fluid El ec. 6 'I•.. 62 50
Coo.P Manresana Ener
87 !:nere. Elec. Catl\1.. 5 ·1· G:s 50
Energ. l!:.lec. Catal. 6 'I• 101 Energ. Elec. cat. 5 'I• or 100 Energ. Elec. C. 6 •¡, 19:.1.8 103 25
En ore. Elec. c . 6 •¡, 19::1:.! 100 60
l!!ner. Elec. o. Bons 1916 104Ener. Elec. C. Bons 1924 102 50
Elèctrica Cinca 6 "I• ... 101 Bléctrlca TenerUe 6 'I•
ga 25
Elec. 1 Oas Lebon 6 "I• 100 25
AJ.aUes Barcelona S 'I•
74 A4lUes Barce.loua t •¡.
83Algues l:!arceloua 5 ·1·
G9 L'O
Aigües Barcelona 6 'I• o 1U2 75
AlgUes Barcelona 6 "I• D 100 General Regadius 6 'I•
78 Llum 1 Força Wevant..
1111Manresana Elec. 6 'I•...
89Prod. Forces Motr. 6 'I•
83 Prd. For. U. Bona 7 'I•
G3 25
Pro. l"or. M . 6 ·¡. 1923
80 25
Can. 1 ll.egant.s Ebre ...
81 60
Sone Regat1s. Wcvant.- 104 25
Regadius Wevaot 6 'I•
79 Sevillana d'Elec. 7 .U
118 tiO
Sev1llana d'Elec. 8 sér
ga Sevillana d'Elec. 9 llér, 101 Unió Eléct. Catalunya 101 Tramv1H
Gral. Tramvtes t •¡, ...
78Gral. Tramvtes 6 •¡• ...
76El.xampla 1 Grt.c:ta 4 •¿,
611Tramv. St. Anareu .....
eo 75
Tramv. Barcelona 11125
87 25
'l'ramv. Barcelona 19ao
8525
Tra.mv1es Se911la 6 •¡,.,,
85Tramvlee Granada 6 'I•
711 50
Navlleru
Transatllntle& t •¡, ...
7Transatlànt. 6 'I· 1920
TransaUànt. 6 ' I• 111~
10Trane. 6 l /2 'I• esp 19:l5 114113 75
Trans. 6 1/ 2 'I• cua 11125
Transatlànt. 5 "I· 19<!6 117Transati.Àilt. ó •¡, 1928

,._

Bons Transmedlt. 6 'I•

O. Naval Llevant

(I

'I•

89-

llllfiO
ll025

,._

DIJOUS, 1S DE JUNY DEL

Avui

87 60

IlO 75
102101 25
105 60

87 50

101-

100108 50

Ant.
Obliuclons Industrials
Aplicacions t:1ec. 6 ·¡~
96 25
Aslano 6 •¡, preterents
IlO Astand 6 •1. 1916 ......
961\slana 7 •¡, ............... 101 Aalana 6 "I• Vlllaluenga
83 50
Aslana 6 •¡. Còrdova..
94Auxll Cons. cSausOn»
85 6U
Com!). AUX.ll. de F. 0
94 liO
cru·bons 8elea 4 112 'I·
57 Cotonia Oüell 6 •¡ , ...
ga()Oost. PaVLments 6 •¡.
87 50
Coost. Ferrov 5 1/2 •¡.
85Cros. S A 6 ·¡. ......... 105 60
Electro Met Ebre 6 "I·
911 W
El Tibidabo 5 ·¡, ......
87 50
Com d'Obres Ced 6 'I·
86 Energ. lnd At-aeon 6 ·¡,
95 Esp Carburs Met 6 •¡, 101 Coustrucctous Elec 6 'I•
114Colorants 1 Exptos 6 'I• 100 W
Fin 1 Fld Arnus.Garl
llU Fom. d 'Obres t 112 •¡,
litif'om. d'Obres b 'I• ......
84!"om. d 'OIHes 6 'I• 1923
94f'om . d 'Obtes 6 •¡, 19<!a 100Fom. d 'Obres Bons 6 ,, 100 Fum d'Obres Ced . 6 •¡,
117 60
Magatzems al!:.l steloiM 89 liOtel Rlt:l. 7 ·t. .........
84 liullera Espanyola 1924
112 _
liullera Espanyola ll!:.!t,
liO _
Hullera Espanrota 111a2
110 _
M.narló·Pnns 6 'I• ......
112 Manuta.cturcs de Suro
8:1 25
Maq u. rerres Mar 6 ¡,
88 Metropolitana de Cons
8ò .r.un. Pot.a.ssa Surta 7
103 6li
Proa u etes PtrelU 11128.
G9 Sert, S A 6 •¡, .........
-40 reletònlca 6 l/2 "I• ... 1il1 25
l'cnerta Moderna 7 '/•85 Unto Cotcnera 6 •¡, ...
4¡j Unto Salinera a·E:s 6 •¡. 101 Vaièn. Millores Ut·banes
112 25

RODA DE TER
NOTES LOCALS
Ha est.ü nomenat secretari interf
d'aquest Ajuntament el que ho és
en propietat de Castellbisbal; el nou
designat, segons pròpia confessió, té
unes conviccions politiques 1 religioses C{)ntrànes a la lletra 1 esperit de
la Constitució.
¿No és contraproduent que a l'empar de circumstàncies politicament
anormals com les d'ara sigui indi·
cada per a un càrrec, encara que in·
teri, de secretari municipal una persona que per les seves idees mai no
podrà estar d 'aC{)rd amb un Ajuntament que, essent la genuïna representació corporativa del nostre poble, sempre serà republicà esquerrà
1 laic?
•
Fem aquesta observació per tal que
ho tinguin present aquells que vulguin assumir la responsabilitat de
donar la p.aça de secretari del nostre Ajuntament amb caràcter definitiu.

-----------*:----------Select. - Dlbu.Uos, Noticiari, cEl d1·
luv1o» i cEl guapo».
Splbntltd. - lLa uunllia lo deseall, cEl
secre.o de Madame Blanche» I cEl
cnem1go públlco num. b.
Talia. - uCampeones oluuplcos», cEl
nombre del bosque», cCruz Dlablo1.
Tetuan. - cEl amante escrupuloso»,
cChu..Chin.Cbow». cEl trio de la
bencina».
Trlanon. - uPor el mal camino». eLa
mujer del otroll i èCasados y telices».
Triomf. - - cUna fies ta en Boll:vwood»
cTarzàn de los monos» 1 «Calles de
New York».
Urqutnaona. - «Sola con au amor»,
cNochcs en los bOSQUes de Vlenall I
«Mata • Bari».
Valga, - cl:iol1lbres ae presa&, cEl cu.
!unto Tupineb 1 cFanny1.
Verdi. «Tres amores», cHay mujeres asb
1 Wallurla. c:El noveno
huéspedl,
cUna. muJer perseguida» 1 cEl último rodeo».
Xile. - cEl cumplea11os de Betty1 1
cLas mU y dos nochesll.

I

Avui

Ant.
labacs f1Up!nes ........ .
Htspano ou1ssa .........
Bot.el Rltz 6 ·;, ....... ..
tuaustTles Agrlcotes ..
MaQuinària rerrestre...

~-

NOTES LOCALS
S 'ha celebrat l'enllaç matr·
del nostre amic l'advocat Anto~0~
r~ll Grinyó amb la senyoreta ~~·
ncòrdia Mar có Cortina. La. n~~
enhorabona.
OStra
-El diari «Avui», òrgan de la
ga, ha publicat un divertit articlel.l!.
lacionat amb la formació de l'A~
tament governatiu. Entre altrea
ses vodevilesques diu que els deix<>io~
del senyor Cambó són els úni ..._,.
ntables catalanistes. A Reus to~
C{)nelxem.
ens
-Divendres actuarà al T eatre Bar
trina, en funció «Amics del Tea~·
la companyia de teatre franCès <18
M. Desalberes. Representarà l'Ob
«Chotard et C.••, de M. Ferdin&.ll~
-Avui, dijous, a les 10.30 de 1a nit
donarà una C{)nferència a l'Associa:
c16 CUltural el senyor Albert Paue•à
Carrúcé, el qual parlarà sobre
gen de la Fotografia».
•
-Els lladres entraren a la casa d
camp propietat de Rafael Cerba!l:
Arbós, situada a la carretera de Valls.
De moment, hom desconeix el valor
dels objectes robats.
-Pròximament es celebrarà al Cen.
tre de Lectura una e>."poSició de ca.
rtcatures del dibuixant barcelont se.
nyor Rialto, el qual passa uns dlea
a. Reus per a donar en aquest acte
caràcter reusenc amb notes 1 apunta
de caire localista.

•e.

«L'ort

S'aclareix un fet aparent.
ment misteriós
Per les gestions efectuades pe¡
Jutjat en el sumari doble que es aeguei:: pe: divorci 1 per desobedièn.
ela en negar-se Josep Porqueres a
declarar on tenia el nen de trea
anys, fill del seu matrimoni, s'ba po.
sat en clar que l'esmentat nen està
en una casa del carrer de Còrsega,
domicili d'an guàrdia de seguretat
jubilat.
Anàrem a. casa del guàrdia, i c-n
un principi aquest r.egà que a casa
seva h1 hagués cap criatura, però a
mesura que segula la conversa aga.
!à C{)nflança i acabà. per confessar
que, efectivament, el tenia.
A continuació contà com va fer
coneixença. ..amb el pare 1 la mare
del nen. Fou a la plaça de Catalu·
nya, arran d'una baralla haguda
aleshores entre marit i muller. L'esmentat guàrdia interving-.Ié com a
testimoni en el judici de faltes. De·
gut a això el senyor Porqueres es
féu amic seu 1 li demanà si no te·
nia cap inconvenient de fer-se càr·
rec de la criatura. El portà a casa
seva, i la filla del guàrdia accedí de
, bon grat a tenir-lo. El menut té ara
1 uns tres anys.
Degut al fet que
aquest es trobava un xic malaltís, el
I visità un metge, el qual digué que
' convenia donar-U illl reforçant. Pel
' que es veu, 1 segons manif~stà. el pa·
re del nen al referit guàrdia, la. mare de l'infant no es preocupava gens
de la salut d'aquest, ja que la pen·
sió que li passava sembla que l'es·
merçava en altres finalitats.
Ara diu el que l'ha recollit - acabo d'assabentar-me que el
pare del nen es troba a la presó per
no haver aC{)mplert l'ordre que 11
donà el Jutjat de lliurar-lo a la seva
mare. Nosaltres - afegeix - li hem
posat afecte, ja que té un bon ca·
ràcter. El seu pare e"ls donà cent
pessetes el dia que ens en féu Lliurament, 1 precisament demà pensava
venir a veure'L
1
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Ant.
Mouopou Petrolis ........
Catalana ptes
leletònlca 'l ·¡, pret ...
lele!Oulca ordinàries .
Unió Salinera Espanya

~alluera

liS-

t

l ,

f

Avui

874 85811 204-

T A

-¡

Avui

14U
ll0 -

112- 112 117 60 117 76-

Mercat de Llotja
PREUS

PREUS
DESPULLES

F ARINES
Aragó ........................
Castella tcorrent) ......
1d
textral ,.....

toorca ........................

64

65

8ú

71

::>egones ................... ..
rerceres _ ................ ..
<o~uartes .................... .

8ú

Nuw

88

70

Local corrent .... .. ......
64
!dem e11tra .... ...........
611
Re¡lo ........................
65
Preus en ptes els 100 Qullos.

71

65

BLATS
ArRgO ........................
50
Castoella .....................
50
Extremadura (corrent)
50
ldem
(crulxer)
60
Maucha .....................
60
Navarra .....................
60
Penedl'.a .................... .
Urgell ........................
50
Preus t'n ¡;¡tes els 100 QUilOS
101 26
ARROSSOS
IlO-

l:!.omba .....................
tdem Calaspar -.........
Hell·IIOC 0

.. ...... . .. ....

28

a ··••••••••••••••·••••

2i
211

27
• ltes els 60 Qu u os.

I I

Meuuta prima ............
18
~:
::>egonet .. . .. .. ..............
17 60
11
SegO .........................
17
t· reu:. e" raJs ta Quartera de 70 litreS

I

ORDI. MORESC I CIVADES
\jlvada r;nremaaura ...
88
Idem Mancna .. ..........
88
Moresc Plata.. dlspon....
47
la em paus .. ... . . .. .. ...... •
42 liO st
Ordi, U~ll ...............
88
50
Escaiola Andalusia ....
611 1

I

I

115
125

120

ell
liS
63

61

Acc:1ons lnduUrlals
Floret .......................
P. O. OriUls t>enaents
5_
UranJa _,.,..................
13 _
Selecta ......................
64
711 2li Funicular Mont!UIC ...
rramv Bare. prer 7 'I•
4d 75
rrencnt .......... ...........
47
fram9. Bare pret. 6 'I•
nFarina <1 'nrròs ............
50
rrnmv. Elec. uranada
wAigües ValenCia.. pret _ 1211 bO
MONGETES
CaUlla.na Gas s . U .. .... 108 Gntalana Oaa s . E .. .... 121 5U 121- Castella (COrrent) ......
100
Catal:1na Ga.s s . r 6 'I· Hl1 60 1V1~ ldem !selecta¡ ...........
118
B:stran~rea ...............
50
H~. Amer .Eiec. AOO
~ 6li
~al)orcn _............... ...
Hlsp Amer. Elec, 8 o
62
114Prat ..........................
Hl.sp. Amer. Elec. s E
85
86 40
80
87- Ataues del Llooregu... 1Qil 110- València _................
70 8375 Elec. Una Lebon s l:L..
C.• l'rausme<11terrànla. 133 CI CRONS
Hane d 'l!:spauya .. ..... .. 683 AndalUSia ..................
115
dalle En d ' Espanya...
82•
••••••••••••••••• •
1fl
Ciment «ASlano• or<1...
ra 75
»
Cunent cAslana» J,llet.. 101 ..................
7S
I
Ctment cSansonll ord...
..................
68
~7C. coauson». pret. 7 •¡,
4:i t
............... ...
57
•
•••••••• ••••••••••
55
CI'OI, S. A . ............... 161 162Conat. Ferrovt&rla ...... 100Marroc .............. ~ .... .
117- Cobertes 1 Teulaaee ...
~ _
Me111cana ~.................
100
Espanya Industrial ~... 125t'alous _........... ..........
50
111150 ~arbura Metalilc:a ...... 184::;auc -.......................
165
oment d'Obres ......... 1G2 Preus en pt.es ela 100 q uuoe

24
22
20

21

NU.m t ................... ..

70

88

285(1

19 60

180

G4
70

65
48

52

105
120
80
114
IlO
IlO

100

80
76
64
58
56

105
G2
183

I..Lt,GUMINOSES
AUOUIU8la .........
44
!<Iem btremadura .~..
44
laeru Mallorca ........... .
~·avuns Auawusla .... ..
44
44
t<.leru l!.ltremadura .-..
Veces An<lalusta ....... ..
telem estrangeres ..... ..
42
t:rs palS .................... .
42
laem esti1Ull{er& ....... ..
42
ÜUlleS _.................... .
IlO
Pt'.soll' estraneera _,. .. ..
i<lt:W 1.)818 ........ .. ,.,.,.,.
100
ueutllléll Andalusia ...
110
ldem Salamanca
r~Veb

45
45

••

I I

o'AL LA I ALFALS

All..U. ! .• ................. .
6
Aliats 2.• .............. ....
5
Palla d'Urgell ............
2 50
I dem curta ....... ...... ..
2 50
f'lt'll' o•u PleS els 40 QUIIOf
GARROFES
\;:Mteuo, negra ......... ..
g1v1,;sa ..................... .
'-lAUorca ... ................ .
\1auuere oe¡¡:ra ....... ..
KoJa ............... ........ ...

\lmaroc. neera .......... ..
l're••

---=

ss

28
21511
l!150

80

ss

1 raia els 42 aullOS

~

Obrer català conscient: el teu diari es LA HU~iANI'fArf
J'

L

no
de

Oioi OusI

la humanitat

13 DE oiUNY DEL 1131

LLIBERTAT

;;.TORIAL
Redacció

1

s.

A.

•

3.

LA'· PREMSA

E L: T R E B A L L •

Administració

O N D A U N I V E R S I T A T , 25
Telèfon 22122
R

.....;
Impremta

T A L L E R S

Te l•fon

N U M.
14446

48

La suspensió
de periòdics

Homenatge
al senyor Marraco

Panorama
parlamentari

Heus aci com comenta Heraldo
Llegim a La Veu de Catalunya:
El corresponsal de La Publicide Madrid aquesta mesura:
•Avui, dimecres, se celebra a BarcA B C» no ha hecho nunca distin·
tat a Madrid. ens dóna una t-istó celona. una Assemblea de torces vives
per a demanar que torn! a la Geue- goe al protestar de la suspens1ón rudel Parlament radical-cedista que ralitat el servei de recaptació de con- bematlva de perlódicos. Hoy qulebrn.
~·lío ot••
sa~cetona. un mes
7'60 •
és, com veureu, una vtsf6 no massa trtbuctona. Es t racta, doncs, d'acon- au bueill\ norma y disculpa. en clerto
Fora. un trimestre
aegulr que algui deixat sense efecte modo la. auspens1ón de cEl Soclallstu
confortadora:
Amtrica Llatina I Portuaat
el decret del dia 9 d'octubre del para, por contraste, exaltar la lnJustl8' un trimestre
cUnn altra. vegadn ba fet la. seva 1934 que l'aleshores ministre de Fi- ela. de la de un periódico de dere18
Altres oa1sos, un trimestre
senyor Marraco dictA en 1:n chas.
nances
rede
projecte
el
aparició
lnesperada.
Dlce que cslempre que el Goblerno
forma. constitucional. Com més térbo· moment de mal humor, en un 'ntac
la. és la sltuactó politlca. 1 més ame- de bUle», com ell mateix diru6 ¡rAfi- tlene que tomar una medid& contra
las l.z<lulcrd.a.s la aplica. tamblén connnçador ea presenta l'horitzó, quan coment.
Són el$ mateixos contribuents ca- tm las derecban. Todavla no està
ha. de creure's quo el Govern e~
del talaLo, en les seves representacions mu:r claro al, por ejemplo, la ausmés preocupat pels problemes
moment I aquests ofereixen el major més autor1tzade& I mt!e autèntiQ.ues, penstón de actos públlcos ba. sldo promotiu d'mQ.wetud, sor¡elx mlsterlo- que demanen el restabliment d'un vacada prtnclpalrnente por oradores
sament el proJecte revlslonlsta. sem- sistema de recaptació que havta re- dc un oando o de otro. Por lo menos
bla. un proJecte de suro que nott per melat dettclêncles notòries del rêgtm el ministro de la Gobemaclón declaró
damunt de tots els temporals 1 desa- rccaptatorl anterior 1 s'bav1a compe- en pleno Parlamento que los excesos
netrat amb els costums I la ldlosln- se bablan producldo en una y otra
tll totes les turbonadea.
Avui, quan ulng\.1 no es recordava cràsla de la població catalana. NI o!l- parte. con el mlsmo dcrecho que
ja del projecte, el mlntstre de comu- clalmeut ni oficiosament no s'ha do- cA B C» podriamos a!lrmar que por
nlcaclons ha dit en sortir del consell nat encaTn cap mena de raó que Jua- culpa de tas derechas se ven perJUdi•
que la reforma constitucional està en tUIQui el decret del 9 d'octubre. La ca.das las izQ.ulerdas.
No. No es plelto de slgnlctcaclón
m::u-xa 1 que dijoUll es dedicarA un nmtetxa autoritat militar, encarregaConsell en1nordlnal'l a e 11Ludlar la da. aleshores del despatx dels serveis polittca. Se trata eólo del principio
ponencla preparada vel senyor uualde. administratius a la Generalitat, en rundamental de que ¡-ubernat1vamenEl propòsit del Govern és presentar protestà tot seflUlt I lnlc!il. les a-estlons te uo se debe suspende1· n!ngún pea les Corts ta proposta de reforma per aconsea-u1r la rectificació d'aquell rlód1co. cSólo --<llce cA B C», después
abans que comencin les vacances ine~Ucable, o massa explicable, cop de disculpar la suspenslón de cEl SoClallstn», anulando, por ende, IU prod 'estiu, però aque&t proPólllt ba d'eu- de genlt.»
St, vaja: una mena d'homenatge pla ar¡¡umentaclón-, sólo una sen.
~,o VIUA DE CAFE
soveii1U'. sens dubte, amb al¡;un.s obsteucla ftrme J de Tribunal compe..
aZ senyor Marraco.
-vamos a guardar dos minutes tacles, perquè no sembh\ tàcti estatente puede lnterrumptr una pubil·
bllr l'acord dels mlnlt>~re& àe la ceede silencio.
caCión.»
senyor
del ha
¡,ouenclaQ.Ue
de la
o. base
da»
-¿Qulén se ha muerto'l
NOI;Otros vamos mà8 alià, Nuestro
de
l'extenaló
sobre
Dualde
crtterlo -de slempre-- es que los pe•
-Nadle. Es para que Invente Fel"" tenir Ja reforma. Espel'em, Clones, que
El riódicos no dellnquen nunca, stno los
d
_.....
mls~.erloses apanoves
tac1
proJecte
el
1
nàndoz el rumor del dta.
autores de los artlcutos punibles o
H eu.s u.c,¡, unes parau es e
riclons com ta d avui abans d'arrloar
<De «Ya».)
los directores cuando éstos no apareD ilUVIO:
a cvnclusions dt:tlnltlves.
ceu !lrmados
de
cRemontémonos a las é¡1ocas
Les Corts, dcsvros d'escoltar les decA s C» muestra gran Interès por
núncles <'el senyor hldalgo sobro el mà.l oprobiosa reacclón pol tlca. Ensemanarlo cAsplraclones», olvldàn·
el
PrenI:J.
a
vedado
estaba
le
no
tonces
la
dc
governamental
consP.ller
del
cas
Generalllat senyor Prat 1 de prome- t>a el pedlr Indulto o amnistia para dose de otros colegas suspendldos.
tre el ministre de Jw;ticla uno. !ns- los condenados por delltos de opi- Para nos.>tros, todas, absolutamente
pecc16, ba començat l'estudi dels nlóAhno•a que vtvlmos bnjo un regi tcx:las las suspensiones son lndefend1- bles. Protestamos contra la de cEl So"
• , .
pressupostos.
1
La. dc:mmmac1o na ClOtat gmn com mtn republicana, ni eso s.J tolera. Lo ciallsta» contra la de cAsplracloen sessions nnteriors. Davant l'escàs que !A. monarquin consldernba licito, nes», contra la de cEl Pueblo», etc.
una. buena doctrina deja de ser
nombre dc diputats ets senyors Mnn- es, dellctuoso Y vltando en plena Rebucna en cuanto empleza a ser apllglano 1 Carranza han c<>nsumlt t.ot·ns publica.
Lo eetamos vlendo J nos parece cada ca.suisttcamente.
de totalitat al pressupost de Mm·lua
Claro que cA B C» olvldarà &Ull disque és el primer de dl;cutlr..:;:e. Res q_ue sutramos los clcctos dc una alutant Irreal com e.quest debat, en qué cmaclón. ¿'Estamos dcllplertos o so- tlngos de hoy en cuanto tema. que
sus distl.ngos puedan ser reconocldos
S
a. propòsit del pressupost l'almirall ftaiD:OS?
,SAquenos ustcd de la duda, r. mi- como buenos por un Goblerno <le
Carranzn ha parlat de les glòries de
la nostra ma¡·tna en un to ramli.J.ar 1 nlstro de la Gobern •.clón I ¿No nos sliUO opuesto al actual.»
casolà. L'almirall CarranZI> ens ha decin usted muy scrlamente hace poexplicat com la «<nvencible» rou ven- cos dlas que la censura per~odlStiC>\
çuda 1 no pels clements com es rreu a pm tas sl existia dc nombre?
GILLY SYMPHONY'S
sinó pels anglesa:; S ha ocupc.t deS.: I Pue<~ mlre usted 10 que pasa: 1NI
prés de ICS ¡uerres amb l•lnndes I IJ.a tan sólo 6C permltc {\ I:\ Prensa que
todo,
sobre
La ¡¡alllna sabla.-Y
•
examinat a continuació els fulls dc abog¡.1e oor un pludoso Indulto o Wl:l.
no digàls, por Dios, quo sols pollos servei
•
dels nostres més ¡rans Ulustres generosa amnistia Q.ue, .sacando de
.
~
--·
lo~~
por
conden!ldOl'l
los
a
prlslones
su'>
.
..
d
•
.
E
In
de Incubadora monàrquica.
NetejO metali S
}}
mar s. n patlnl e M ..nc;.cz N\.lñez, sucesos de octubre del 1934. pacl!lque
<De «La Voz».)
·
_.
per exemple, ha dit ple- d ndmiracl~: los e.solrltus eu Catalufm!.,.
pREUS DE SUBSCRIPCIO
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Problemes del dia
L'atur forçós reclama remeis urgents. - Els
dos-cents milions destinats a tot Espanya
els necessita qualsevol província per a ella
sola. - L'atur forçós fomenta la prostitu,.
ció. - Les monarquies, la religió i la prostitució reglamentada
¿FOU L'ATUR FORÇOS UNA PLATAFORMA
ELECTORAL DE «ACCION POPULAR»?
Segons l'Anuari Estadlstlc d 'Espa- verns mal no s'han preocupat d'esnya, Ja població activa del pals està I tabllr una seriosa r eglamentació.
di:;tribuïda de la següent manera: Sembla que monarquia, religions i

aspecte brut dels carrers - ja. hem
dit que una. solució per a tenlr-la.
neta i donat feina als parats, és la.
realització d 'Un vell projecte d 'lnstaHar a la. muntanya coneguda pel
nom de St. Pete Màrtlr, uns grans
dipòsits d 'aigua de mar que permetessin netejar diàriament, no soJa,
ment els carrers, sinó les cloaques,
les quals a Barcelona i a tot Espa·
nya, apesten-, és el pafs d'Europa
que posseeix menys cases de banys.
Bé és veritat que també el bany
és combatut per l'església -¿serà
aquest un dels motius de la resistència dels propietaris per a instaHar
el bany o la dutxa als pisos a lloguer?-. Havelock E111s ens ho expllca en reportar que Sant Jeroni
aprovà l'actitud de Santa Pauleta
quan aquesta aflrmava que la cpuresa del cos 1 dels vestits, significava Impuresa dc l'ànima»; Igual que
aquell frare del mont Athos que declarava: «L'home ha de viure enmig
de la brutlc!a per tal com l'ànima
pugui r estar Immunitzada.»
De no haver existit aquesta propaganda a. favor de \a. brutícia, potser a Barce!ona 1 a totes les grans
ciutats d'Espanya, hl hauria tm Indústria més: la. del bPiny I anexos.

Trcoalladors agrtoolesa 4.162.000 prostitució, fonnen un t riangle insehomes 1 319.000 dones. Total: 4.481.000 parable -la primera casa de pros·
tltutes pontliical, fou establerta pel
camperols.
• •
Treballadors lndustrlalst 1.680.000 1papa Benet IX-. Les cdamCSJ> havien
Un partit catòlic, ~.cción P opular,
homes 1 285.000 dones. Total: 1.965.000 d 'esslstlr cada dia de boa matí a una
missa e:;pec1al. Els clergues, prelats que ara està al Poder amb una gran
productors mdustrtals.
Treballadors del oomerça 340.000
homes 1 57.000 dones. Total: 397.000
empleats mercantils.
Professions liberals: 476.000 homes
1 80.000 dones. Total: 556.000 treba·
lladors.
D oncs d'acord amb aquestes xl·
fres que dóna. l'esmentat Anuari, acusa w1 total de 7.399.000 persones que
treballen en tots els ordres, flslcament 1 mteBectual, per a m antenir,
per a fer \iure la. resta dels habitants de la. Penlnsula que no treballen o que no fan una feina p roductiva..
:} I •
<
Ara bé, en un pafs tan r ic com
Espanya., tan ubérrim com és el sòl
espanyol, d'aquests 7.399.000 treballadors en resten sense poder produir, prop d'un mllló.
Qualsevol persona que hagi fet un
viatge per Europa. s'haurà adonat
de seguida de la manca que té Espanya de tot: vies ferrades, carreteres, canals pantans, éamins veïnals,
asfalt de moltes carreteres, rètols
Indicadors per als turistes, manca
'una extensa. xarxa telefònica., al-~ · PROOUCTE CATAlA DE MAXIMA CAUTAl dgUes
potables, hospitals o sanatoris
•ou• vnA - uoA•OHA
comarcals, escoles, en fi, tot això que
assenyala el benestar i la prosperitat i l'alegria d'un poble.
Espa..;ya, poble dominat pet: l'Església. catòlica i romana, poble d 'illetrats , 50 per 100 d'analfabets.
Espanya, poble governat per una.
monarquia militarista 1 catòlica; poble tarat fisicament i inteHectuaJ; a.
rrunat en comparació amb els an- milers d'inútils per al servei mmtics, i es referí a l'invent dels ame- tar cada any; la tuberculosi s 'escamncnns els qua~s estalvien temps 1 pa arreu fent bona p arella. amb l'amaterials. El •t ·u treball fou lHUS· variosi, car la fam crea la prostitució clandestina. alhora Que els gotrat amb projeccions.
De València vingué el doctor Turègano per tal d 'exposar als con·
currents alguns treballs Interessa nts
sobre ,; fosfats tribàs es i les seves poss bles aplicacions a la industria química, tèxtil 1 de construcció
mecànica.
Tots els dissertants foren molt aUn obrtr'l Un camperol? ¿De Barcelona, dt Madrid o de Guadalajarat
plaudits t felicitats alxl com el Co·
Es Igual. No té feina ni esperances de trobal""ne. ¿Pensa acollir-se a lea
mitè Dlr.. ctiu d~ l'Institut de la
MetaHúrgia 1 de la Mecàn ca per la. Contra les quaranta hores disposicions del ministre de la Guerra fent-so voluntari per a l'exèrcitf
elector d'uAoción Popular» I compara ~
tasca que realitz:~. pel progrés d e la
Només Itàlia i Estats Units ¿Es un camperol de castella,
mdústrta d~l nostre país.
paraules amb els aotes'l
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ta gaudeu: d. una tranqUtUt.atl...
el seu crttetl a per!'onatges que pertanyen a. la història, lla parlat l'al- z:::::
mlrnll monê.rQ.ulc durant uno. llora.
La resposta del senyor Royo Vlllanova ha. estat digna dPI dlscure tie
l'almirall. El mlnlStl·e de Mnrlna ha
l.nslstlt una. vegada més que ell no
entén res d'aquests afers, 1 ha recordat Quo el seu fort ós el Dret Administratiu, però que sl contln\ta. ni
ministeri un parell d'anys acabarà I
sabent de coses de marina tant com
Alliberament
el que en sAplgll. més.
Amb aquesta manca de serietat ha
detinguts
d'uns
començat, doncs, la discussió del pressupost que hn quedat Interromput a
Ah r al migcUa, visitaren el recdarrera llora de la tarda, per a abordar el projecte d'atur obrer. El debut tor accidental els estudiants que fono prendrà volada ttns a la sessió de ren detinguts fa uns dleS amb motiu
~~e~Ó. però no hi arriba aquesta lm· de l'intent de manliestacio que es
A p~opòslt de responsabllltais, con- 1 produí . a les Rambles, els quals . fo·
LAS ETERNAS VICTI MAS
vé nssenyalar l'ocorrea-ut avui en Ja ren alliberats per ordre governai1va..
- ¿Usted por aqul, dolla Cele'l
comissió dels vtnt-1-u, de::J~rnada per a
-¡Qué quiere ustedl Dosde que te entendre en 1es acusacions rormwaUns que volen cobrar
contra e¡,¡ senyors Azañn. I Casahan prohibldo a ml marido perorar des
Alu.r al migdia, també visitar n el
res Quiroga sobre el contraban d 'aren actos públlcos no hay quien ~e mes. Després de la frenètica cam- rector accidental una. nombrosa Cop:wya de ~rrcuaes reallt?.ada per les
'en cau.
ctretes contra t·e:t-Presldent del con- m.issló d' ndustrtals que efcctuan>u
COe «El Debate».)
seu de Ministres 1 ex-~Unistre de Oo- les obres de la Universitat Autònoverna.cló, ara semblen dcscntendnl's f ma d'acord amb el Patronat Untde l'aler. A 1:\ reunió celebrada avui verSitari
· -~rA al r ector accidental
H
per la. Comissió formada per vlnt-1-un
om ex¡.ov.><>
diputats, com délem, només ht han
acudit nou dtputnr.s, t d'ells quatre els rumors que circulaven, que la
que pertanyen a. &rups de Iee opo::J- Junta Universitària s'havia negat a
clons. mentre tes acusacions I prcS!l fer efectives aquestes parlldcs en
~fncco~~~~~16nr~~feia aF~~~~-n~u~~ descobert.
El senyor Mur ~ls manifestà. que
huc ala-un monàrquic, s'Interessen Jn
per l'aler. El senyo¡· Bru·cta. es pro- no hi havia res da xò.
posa. vresen\.ar a la reunió que celebrarà demà la comissió el seu vot
UNIVERSITAT
particular.»
El rector a. 1\ladr:d. - Demà sorUrà cap a Madrid el rector accidental Dr. Mur, per tal de presicUr la
LOS CUATRO MONARQUICOS
constitució del Tribunal d 'oposicions
GRIEGOS
a les càtedres de Càlcul Comerc1al,
A aumontar el número de rulnas
les quals estan vacants en diverses
(De «El Liberal:>.)
Escoles de Comerç. Durant la seva.
Amb aquest tema escriu l'edito- absència., r estarà encarr~¡;at de les
funcions del Rectorat el degà de Ja
rialista de El Sol:
Facultat de Farmàeia Dr. Xav er
, cDias pasados 6Q publlcó el texto Palomas.
de un decreto regtamentando el uso
- Exàmens d 'ingrés. - Els exerde banderas que no dcbemos deJsr
cicis de proves especials d'Ingrés
pasar rJn comentarto.
de Lletres) començaran el
<Secció
opln!On
Vaya por delante nuestra
favorable a que cota matet·lo. SC:J. re- pròxim dilluns, dla 17, a les qu:~.tre
glamentada oor el Estado, a.l Igual de la tarda, i es r (alltzaran les
que en otros paiSes extranjeros. Quizà prov~ de Ilatf. L'exercici tindrà lloc
con mayor moth·o aqul, donde hemos
llegada a una sltuaetón de vcrdadeJo en una aula de la Facultat de Filo·
rrenesi en el ullO do toda clase de slm- sofia 1 Lletres i P zdagog!a. Els alumbolos y emblelll3.S, Que lntiudablemen- nes poden u t11ltzar diccionari i graDESPU ES DE LAS ELECCIONES te contrlbuyen a 1.& completa deatruc- màtica.
:l ENSERANZAS DE LA HISTORIA ~~~st:;,e c~nvf:enrc~~u~i~~a~!~~~ Ef~c~
- ¡Carambal IPero qué amena e ttvamente, basta penetrar en un tu.
CONFERENCIES
Instructiva Jesutta la Historia de gar donde se rew¡an màs de diez
Les normes higièniques de la vida.
personas o pasear almplemente por la
~reolal
ca.Ue para. poder ca talo¡ar a las ¡en. Demà el doctor Cosme Rofes dotes segun sus oplnlones pol!tlcas, ao- narè. 'una conferència sobre aquE"St
(De «HeraldOJ).)
clales o rell¡:losas, QUe se corresponden tema al Grup Cultural «Atlant Em·
1 con
la lnslgnle. dc la aolnpa, la tor- pan. COmençarà a d os quarts de
I ma. del sombrero y o.un con los colo- deu
del vespre
res de trajes 1 vesUdos.
.
Pero el problema presenta dos 1\bpect.os que aon completamente distinNOTICIARI
toll 1 deben, por tanto. ser tratados
Anunci d'oposicions a càtedres
tamb1tln de una manera dl!erente
Uno, el que sc re!lere al uso de ban- d'Escoles de Comerç. - A la Gaceta
deraa re¡lonales y otro, al àe slmbo- d
108 que representau tendenclaa poll- el dia 7 d el m es que som, s'ha inserlt un anunci del Tribunal d'o·
ticas o soclales detcrmtnadas.
Respecto del primer aapecto, cabe posic'ons (tom lliure> el qual és preoponer muy ~~erl08 reparoe a la eflca- sidlt pel Dr. Mur, a les càtedres de
eta y oportunldad polltlca de las me- Càlcul COmercial les quals es trodidas decretadas, que en pur!dad se I ben vacants a les Escoles de COmerç
reducen a d.lsponer que la bandera d
nacional aea compa11era obllgada de e Xereç de la Frontera, Lleó, Ovtere¡lonales y una prcemlnencla de do, Palma. de Mallorca, Vigo, Múrlas
1 a3 s
lugar y tamano a su favor. La Dtc- cia l Cartagena.
- Exigeixen sis rals de jor~l f tadura, que ni aun en los tlempos
Els opositors han de concórrer el
només volen treballar catorze hores que corremos puede ser tomada como dia 15 d el pròxim mes de juliol a lea
,
modelo de tacto polltlco, tomó una.
dllries.
medida cast tdéntlca, y el resultada quatre de la. tarda, a 1 Escola de
boigs? ... todos sabemos que !ué una. exalto.clón COmerç de Madrid, per tal de donar
que e stem
a- Però...
1-.qucstes falornles s'han d 'acabar de tos sentlmlentos naclonaltstas en començament als exercicis 1 lliurar
COSti el que COSti!
sus formas mlls extromas. CualquJer a l'esmentat dia al Tr'bunal la Me<De eLa Publicitat».>
IT~~g-m~~~ :"r~e~eacr~~;ll;:nJ: mòria reglamentària sobre ei concep
catalu.!l.a. v Vascon¡ra.das t endr1a. que te, metodologia i programa. raonat
desaprobar una medlda semejante, de la. disciplina.
El qüestionari de les oposicions,
que parece como becba. a propóslto
redactat pel Tribunal, estarà a dls·
para bene!lciar au propqan<ia.
En camblo, mal se compaatoan los posició dels asplrants el dia 24 d 'ag=~ee~:Ít~ef~~~ 3~d~~refo: quest mes a l'esmentada Escola.
La IV Assemblea de t'lnstJtu.& de
con omltlr una reglamentaclón de ru
uso que evite el lamentable espectà-- la MetaH.úrgia I d e la Meeànlca. El dia 6 de Juny, a les set de la
culo de QUe nueatro elmbolo nad.onal ~~ea. usa.do lo m.l.mlo para cubrir tarda, se celebrarà la quarta reuel cplrn, pam, pum» de la verbena nló de l'esmentat Institut
, en una
que para vestir una comparsa camavaleaca. Hub1era rJdo deseable que al aula de la Facultat de Ciències. Es
acometer la re¡lamentaclón de la ~ decUcà m.1g hora per a f actlltar el
ter1a no ee hublera ecba.do en olvtdo mutu coneixement d els aasemblelsf:t~u:f?ó!o, el mà8 lmportante, de tes. Seguidament, tingué lloc la sesEn cuan~ a las medldas que se dia- 61ó de noticies d'actualitat dentiponen 110bre el uso de banderns poll· fica. El doctor Grifoll, el qual ha
y eocJales oas de carà.cter n-11- fet als Laboratoris de la Univers!·
tlca.s
__,.__¡_.,.;~-J
- - -_
gtooo pare~n excluJdas de la regla.- tat determinats estudis sobre el des10 SONO 10
Utàlla formarà un gran Im- mentactón) no tendrlamos tnconve- capat d el ferro 1 de l'aoer presentà
treball de divulgació' sobre el
perto, sln tomar en conslde- ~n¿:ra~~ ~ro,~ar~~cl~~b~~i:
rlo mà8 riguroeo, pero evlàentemente mateix tema que per la manca de
raclón la opinlón mundial)
Justo, qultando la poatbWdad temps no pogué acabar. Va quedar
ftl "!,U~Jinl.-¡ NI oplnione mundlale mà8
gubernauva de autorizllr en ca.da caso pendent per a una altra eesstó la
k n versau, ni do Oio, n i de tuti su
uso, pueato q ue en la forma. ao- discussió d'aquest tema tan 1nter"p
-•
POpC:Jart.e celesllall, ni de la Accione tual el meooe mallcloao habrt. de
creer que eee arbltrio ba. llldo cread.o sant per al5 1ndu.str1als.
re Espagnola l
El doctor Tama va parlar &Obre
para eer ejercldo en beoettclo de à~
(De «El SoaJ.
ela procediments moderns del la-termlnadaa cuentelaa polltlcas.a
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Us i abús de les
banderes
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LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TREBALL

___________*____________
Assemblea general de la
Federació de Municipis
Catalans

El vinent diumenge, dia 16, a les
10 del mati, a l'històric Saló de Cent,
tindrà. lloc l'Assemblea general ordinària de la Federació de Municipis Catalans
En aquesta. Assemblea, ultra els assumptes de tràmit reglamentari, seran posats a discussió diversos afers
d 'interès per a. l'Entitat 1 per als Municipis en general.
El Consell Dlrectiu prega. als Ajuntaments que sl per qualsevol causa
no haguessin rebut l'oportuna convocatòria, es donin per convidats a
l'acte.

-----------*:-----------
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DELEGACIO
D'HISENDA

PAGAMENTS PER A AVUI
Lluls Balta, 906'81 pessetes; Josep
BarcUa, 1.569'33; Jaume Casulleras,
4.105'92; «C~m~ustibles S. A.», pessetes 13.045 58 • Francesc Estruch,
1.814'15; Fills de Martí Ventosa,
881'26 , J. Junte, 23.887'49; Junta
Obres del Port, ~3'36; G. C. Jullene Vlcet, 1.924 65; J. Montplet
1.554'88, Albert Mlró, 12.954'88; ~
gon Rlcabea, 333'31; Antoni Roca
4.524'41: Successor de J . Pagès, 333'29
Josep Segui, 1.482'60; Vldua d 'Isidre
Portell 59.682'19; Administració Loteria núm. 9, 60.100; Josep Diaz Gulj arro, 6.000; cCombustibles s. A.»,
1.810 <or), J. Juste, 3.350 (or); Vidua d'Isidre Portell, 8.270 (or) .

voten a favor:

Ginebra, 12. - La Conferència Internacional del Treball, amb els vots
en contra dels Estats Units 1 d 'Itàlia, ha decidit rebutjar el projecte
d'! Conveni per a l'establiment de
la. j ornada de 40 hores.
LA DISCUSSIO DE LA
JORNADA
Ginebra, 12. - En la sessió celebrada avui per la Conferència Internacional del Treball, ha estat adop..
tada una moció presentada pels representants obrers sobre la jornada
setmanal de 40 hores. Com se sap en
la sessió d'a.hlr, la representació 'pa.
trona!, amb excepció dels EE. UU 1
Itàlia, rebutjà la proposició.
En la moció de la representació
obrera es demana també el manteniment de l'actual estat de coses
per a l'arranjament de les diferlmctes entre obrers 1 patrons, Ja que
la seva. aplicació pràctica continuarà
com fins ara, especialment deKUt a
què la Conferència decidf abandonar
la 1dea de nomenament d 'un Comitè que entengués en la. qüestió
com1tè que rebutjarien els patrons:
segons anunciaren.
El COnveni establint la jornada
setm~al de 40 hores, solament podrà concloure•s en el cas que obtingut dos terços de majoria al seu favor, per la qual cosa és precís comp..
tar amb els vots que s 'han abstingut aVUi, que pertanyen a les representacions dels Governs.
La votació obtinguda avui ha estat
de 67 vots a favor i 49 en contra.

1 altres dlgnataris de l'església, no
podien ésser rebuts per les «dames»
sense un permfs especial, o sigui un
«indult». La casa havia de restar
tancada. la setmana santa. Els preus
canviaven d'acord amb les festes de
l 'església; com més festa, el preu
més elevat (1),
Les monarquies també fomenten,
amb la misèria del poble, la. prostl·
tució. Els regnats de Lltús XIV I
Lluis XV en són tot un exemple que,
la. història Implacable, exposa. davant
el lector fastiguejat. I no parlem pas
del recent regnat d'Alfons Xlll. Encara ara, aquest rel sexual i viciós,
hom el pot veure com desfà la seva
família. 1 com ell es lliura al vici 1
als pr<&Stlbuls de preu. amb el diner
que s'emportà d'Espanya.
La manca de treball en les llars
obreres. fomenta la prostitució lliure al nostre pals. El Govern Azaña
volia combatre-la l reglamentar-la.
Fou un projecte no realitzat després pels govems de dreta que s'han
succeït.
Barcelona -per exemple-- és bruta; bruta als carrers i bruta als pisos. Però també bruta de vici. Més
v!c1 a. l'esperit i més brutfc!a en el
cos que al barri del «Vi.eux port» de
Marsella., que a l'Havre, que a Londres, que a Barracas, a la. Boca i al
Paseo de J ulio de Buenos Aires.
Misèria, brutícia 1 vici. Heus acl
els efectes immediats de la. manca
de treball. Després, la mort; mort
prematura o mort per violència.
Barcelona, a més a m és del seu

Crida de la Borsa del Treball

Per tal de subsane.r alg-.mes detlc1êncies observades en llur documentació, són pregades de passar per
les Oftcines de la Borsa Municipal
de Treball les persones que a continuació s'esmenten:
Josepa Fabregat Fabregat, Josepa
Roger Esteve, Josepa Garcia Gómez,
Josepa Sala. Costa, Angela Miret Llobet, Maria Vlcente Pina, Canne VIUns stands pedagògics
la Fol!chet, Concepció Vilaplana LlaNativitat Esteban Rocha, Terens,
La campanya que des de l'any 1934
ve realitzant amb tant d 'èxit la resa. Samper Pastor.
«Compañla Barcelonesa de Etectrlcl·
dad)) per al millor aprofitament de
NOTICIARI
la llum artificial I a favor de la hi·
glene de la vista, ha estat portada a
LA UNIO GE NERAL D' O•
la Fira de Mostres als Stands nú·
meros 315-316-387. Ela exemples 1 con·
BRERS DEL TRANSPORT
atrauen
seus srlflcs, vlstoslsslms,
MECANIC DE BARCELO•
l'atenció per llur novetat I eficàcia.
NA I EL SEU RADI •
També l'hi projecten peHicule& qae
mostren els perills que envolten la
entitat fa avinent a tots
AquE'Stat
vista I les quals constitueixen un
seus afiliats 1 obrers del transalt valor d 'ensenyament social. Per els
en general que poden passar
això no hem dubtat a qualificar dt port
pedagògics aquests Stands que es- per la. secretaria, carrer d'Ariba11, 21
devenen una nota molt destacada en (Bar Esquerra>, tots els dies feiners.
de quatre de la. tarda a nou de la
l'actual Fira de Mostres.
Els Stands de la cCompafHa Bai"" olt, on se'ls facilitarà tota 1nfonnacló
oelonesa de Electrlcldadu són una r eferent a. règim de vacances, desben reeixida demostració de la tas• cans setmanal, etc., etc., estipulats
les bases de treball vigents.
ca eficient que mena aquesta Com- enAlxl
mateix, hom prega. a aquella
panyia a favor de l'aprofitament de
la llum I de la seva aplicació higiè- afillats que tinguin necesitnt dc prealguna reclamació al Jurat
sentar
nica, suportada ef icaçment per la
Sala de Demostracions d ' IHumlna· Mixt, que abans de fer-la s'adressin
(telèfon a. l'esmentada secretaria, on els serè.
cló del carrer Girona. 1
16545-lnt. 111C) en la qual ea donen tramitada. gratultament.
ptls nostres companys que tlnguln
tota mena d 'usessoraments 1 ea con·
oedeixen visites domlolllàr181 que algUn expedient o recurs pendent de
efectuen, gratultament, els agents resolució, podran passar a les hores
abans dites, per tal d'in!ormar-loe
aspec~alltzats adscrits a la mateixa
de la ettuació d'aquells.
o ficina.

*:------

DE LA FIRA DE MOSTRES

preponderància, va fer servir com a
una de les 6Cves plataformes electorals, la solució de l'atur forçós. S'han
elaborat diversos projectes, i de to~
aquests n'ha sortit un que després de
molts articles resta resumit a
200.000.000 de pessetes. Una misèria;
millor cUriem una befa als treba.f
lladors sense felna.. Ahlr ho dèiem 1
ho re-petim: 700.000 treballadors amb
un sou de 1 o pessetes dllrles per
als 300 dies feiners de l'any, resur.l
ten 2.100.000.000 do pessetes solt.men~
per als Jor nals, sense comptar ma•
terlal ni tècnics.
Com que els ministres d'«Acclóll,
Populai'll deuen saber de númerOSf
no han d'Ignorar que qualsevol pr~
v1ncia. espanyola. necessita per a. el¡]j
sola els dos-cents milions de pessel
tes que ells han destinat per a tot
Espanya I per a un any 1 m lg.
¿Demagògia de les dretes? ¿Indi·
ferència del Poder púb}ic quant &
~.· atur forçós.? J •'··•\¡'•\ •'•r: '.J : .• ·.~
•ltl
'n '~ ~¡,r,ro .. l._
L\ k'\ ; I J ' • : rl n ' I~~ l'J.A l"' I
Que ho qualifiqui el lector.
Nosaltres no hem de repetlr altf\\
cosa que: l'atut forçós necessita wr
remei urgent 1 que els governs del
senyor Lerroux semblen estar preo/
cupats per altres afers, puix que el~
dos-cents m ilions destinats a treb~
públics fa el mateix efecte dels doil
cèntims que les «ànimes caritatives•
fan als captaires.

Manifestacions
del Conseller de Treball
El senyor Torrents, en rebre ahir
al migdia els periodistes, els va manifestar que havia rebut una. t.omlssió de la Confedere.cló Gremial Catalana, en la qual tl.guraven els presidents de tots els gremis,; ll !éu
algunes suggerències d'ordre Interior.
Va. cUr que se sentia optlm!sm.e
respecte al traspàs i valoració d els
serveis de Treball, puix que el senyor Salmon 1 el sots-secretari es
mostren molt ben disposats.
A preguntes dels peri.:xltstes, va
dlr, sobre l'anunciada vaga general
a Ripoll, que no sabia si havia estat
declarada, ja que no havia tingut
temps de comunicar amb l'al-:alde
d'aquella. població.

El repartiment
de la correspondència
Ens ha visitat un& comissió de
carters per tal de pre¡a.r-nos que
fem present al públic que el retard
amb què és repartida la correspondèncla d'Uns cUcs ençà és derut a
la reorganització de carteria lm~
da per la Dlrecció de Correus.
Fem constar aquest aclariment
amb el desig que les coses es nonnalltzin ràpidament.

no

TES?

frlssures? Flstules'l MOREHOL
Escriviu avui mateix a Plcal·
quU, 12, tenda, Barcelona, I us
guarireu

t.._'

I

(1)

«La. veritable education se·

xuelle», André Lorulot. Parts. Edt!
tion 1928.

ORXATERIA VALENCIANA
Corts, 634 1 Passeig de Gràcia, 111
HA INAUGURAT UNA

SUCURSAL
al carrer Salmeron, 2 1 4 1 PasseiA
de Gràcia, 132, on ha ampliat, ~
tot el que es refereix al de cafè,
seu acreditat servel de gelats, tan
a. l'establiment com a domiclll i fort
de la capital

-----------*:-----------

ACADEMIA DE JURISPRU·
DENCIA I LEGISLACIO DE
CATALUNYA
En la da rrera seasió de la Junta
de Govern de l'Acadèmia de Juris•
prudència 1 Legtslació de Catalunya¡
tinguda. conjtmtament amb els ac{
tuals senyors acadèmics de Mèrit;
s'acordà constltuir un nou organls:.
me, format per trenta-cinc membres
permanents. que s'anomenarà. Con•
sell d'Acadèmics de Mèrit, 1 tindrà
al seu càrrec les funcions consulti<
ves 1 executives qae determinaran
els Estatuts. Per unanlmltè.t, I a prof
posta. de la Junta. es va nomenar,
per a formar part del nou Consell
com a Acad~mics de Mèrit, els s~,
nyors Josep María Tries de Bes. J~
sep Borrell i Sol, Rafael Gay de Mon
tellà, Llufs 5errahima i Camin I
Joan Uoles i Ormella. aixi com ac•
ceptar la proposta de l'actual Con~
sell de nomenar amb Igual titol els
senyors Josep Faus i Condomines,
Pau Font de Rublnat I Emili Saguer
i Olivet, com a representants dels
senyors acadèmics de les comarques
de Lleida, Tarragona 1 Glrona, respect!v.uncnt.

LA HUMANITAT és el diari de les esquerres catal nes

Ol
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·LES LLETRES·

INFORMAC IO DE l'ESTR·ANGE R

LES PREFERENCIES DELS GRANS HOMES

f

•J

M. J ullen Tiersot acaba de pubil- se sent tot de sobte elevat 1 subjucar un recull de lletres franceses d~ 1 gat.
He copsat també, 1 us prego que
Ricard Wagner. Entremig d'elles figura. la. que anem a reproduir i que, no rigueu, sensacions que deriven
després d'una. llarga permanència a probablement del giravoltar del meu
Wahufried, es troba. actualment a. esperit 1 de les meves preocupacions
França, a. la. Biblioteca de Salnte freqüents. HI ha pertot quelcom
d'arravatador, quelcom que aspira. a
Geneviève, colleccló Doucet.
remuntar-se més alt, quelcom d'exLa. lletra. diu alx1:
«Senyor: Sempre m'he figurat ce3Siu 1 de superlatiu. Per exemple,
que per molt avesat a la. glòria. que per tal de servir-me de comparaclons manllevades a la. pintura,
m'imagino davant els meus ulls una
vasta extensió d'un roig ombrívol
Si aquest roig representa la passió,
jo la veig arribar gradualment, amb
totes les transicions de vermell 1
rosa, a. la incandescència de la fornal. Em semblaria diflcil, fins impossible, arribar a. quelcom de més
ardent; i tanmateix un darrer coet
acaba de traçar un solc més blanc
damunt el blanc que li serveix de
fons. Això serà, sl voleu, el crit de
l'ànima portada al seu paroxisme..

eh.

Baudelaire

P. S. - No acompanyo la meva
adreça perquè podrieu creure, potser, que tinc quelcom a demanarvos.»

•••

WAGNER
&1-gui un artista, no és insensible a
un compliment sincer, quan aquest
compliment sigui com un crit de reconeixença, 1, en fi, que aquest crit
pogués tenir un valor de gènere singular en venir d'un francès, és ll
dir, d'un home poc fet per a l'entusiasme i nascut en un pals on hom
no sent gaire més la. poesia. i la pintura que la m~lca.
Abans que tot, he de dir-vos que
us dec el gaudi musical més gran
que jo hagi pogut mai experimentar. Pertanyo a una edat en la qual
hom no es diverteix gaire a escriure als homes cèlebres i hauria vaciRat molt temps encara a testimoniar-vos per carta la meva admiració Sl, cada dia, els meus ulls no
caigues.c:in damunt d'articles indignes, ridículs, en els quals hom fa
tots els esforços possibles per tal de
difamar el vostre geni. No sou el
primer home, senyor, en ocasió del
qual he hagut de patir i enrogir-me
del meu pals. En fi, la indignació
m'ha empès a testificar-vos la meva
~reconeixença. M'he dit: vull ésser
distingit enmlg de tots aquests imbecils.
La primera vegada que sóc anat
als Italians per a. oir les vostres
obres, estava bastant mal dispo<at i
fins, ho confesso, ple de prejudicis.
:Però tinc excusa; he estat tan sovint ensarronat; ·he escoltat tanta
música de xerraires amb grans pretensions... El que he experimentat
és indescriptible... D'antuvi m'ha
semblat que roneixia aquest¡¡. música, 1 més tard, en reflexionar he
comprès d'on venia el miracle: m'ha
semblat que aquesta música era la
meva i jo la reconeixia com tot home reconeix les coses que està destinat a. estimar... El caràcter que
m'ha corprès principalment és la
grandesa. Això representa el gran i
empeny al gran. He retrobat pertot,
en les vostres obres, la solemnitat
dels grans sorolls, diels grans aspectes de la. Natura 1 la solemnitat de
les grans passions de l'home. Hom

Un llibre d'interès per a
tots els catalans

«El GOBIERNO DE LA
GENERAUDAD EN El
BANQUillO»
Tots els catalans coneixem
l' interès que ha desvetllat
el procés contra el Govern
de la G eneralitat pels fets
del 6 d 'octubre. Tots hem
seguit amb interès des de
les p àgines d 'aquest diari
els interrogatoris, respostes, defenses i acusacions
que han estat fetes al President i als Consellers. La
sentència vê a cloure aquest p eríode d'angoixa
que ha tingut els catalans
amb el nerviosisme n atural
dels grans esdeveniments
històrics.
Alard Prats, el conegut repòter madrileny, també ha
esperat la sentència per a
cloure el seu llibre que sota
el títol EL GOBIERNO
DE LA GENERAU DAD
EN EL BANQUILLO, es
p osarà a la venda la setmana pròxima, i que contindrà tot el procés pres
t aquigràficament. T ots els
catalans hem de conèixer,
llegir i p ropagar aquesta
obra, ja que en ella hi haurà condensat el gran esd eveniment històric d el 6
d 'octubre, i el procés que
tanta sensació ha causat i
causa a casa nostra.
Aquesta obra, igual que
u Ca talunya - Com panys",
serà a dministrada per la
Llibreria Catalònia.-A.J.R.

Una altra eminència del seu temps
que abassegà la predilecció de l'autor de «Les Flors del Mal» va ésser,
qUI diríeu? el Reverend Pare Lacordaire, l'orador trepidant al qual fou
interdit predicar a la capelleta Stanislas, per a fer-lo pujar a la trona
de Nòtre Dame. Cent anys va fer
d'això el 8 de març darrer.
A les darreries de l'any 1861, Lacordaire era mort i havia deixat vacant la seva poltrona acadèmica
Baudelaire, que en aquell temps residia a la Rue Amsterdam - en un
hotel que encara. perdura-. va tenir la pensada d'optar a la investi-

El plet st·no• J·apone's

La Conferència El Govern grec acor- El Govern italià ha prohibit l'entrada de
Naval de Londres da celebrar el plebis- diaris anglesos. - La premsa italiana con.
cit per a la monarquia tinua emprant el llenguatge bèHic de sempre

EL 1\tlNISTRE XINES DE
LA GUERRA DIMITEIX
Peiplng, 12. - El ministre de la.
guerra xinès, Ho-Ying-Xlng, ha preES POSS IBLE QUE FRAN·
ÇA S'OPOSI A LA PREsentat la. dimissió després d'informar
TENCIO ALEMANYA
al Japó que Xina acceptava les peticions Japoneses s obre l'àrea de
Paris, 12. - Es probable que en el
Tientsin.
Consell que demà efectuarà el Govern, quedi redactada la resposta de
ELS XINESOS EVACUEN LA França a Anglaterra en el que fa
PROVINCIA IIOPEI
refer ència a. le:;¡ converses navals anPekin, 12. - Segueix l'evacuació de glo-alemanyes. La resposta es t ramela província de Hopei per les tropes trà seguidament a. Londres per tal
xineses, d'acord amb l'exigit en l'ui- que el Govern anglès pugui conèixer
timàtum japonès.
el punt de vista :ú"ancès sobre 1'asLes autoritats han requisat tots els sumpte, abans que les negociacions,
trens i els vehicles de tota classe.
actualment en suspens, amb motiu
A mesura que passa el temps s·a- de la Pasqua, siguin reempreses.
ferma el convenciment que l'ultimàEs probable que el Govern frantum japonès, encara que observat per cès es manifesti oposat a les petiles autoritats xineses, no tallarà les cions alemanyes sobre el 35 per cent
activitats japoneses al Nord de Xina. de tonatge de la flota anglesa per
a la del Reich, i desitjar que tot el
VAIXELLS JAPONESOS A que sollicitl Alemanya quedi enquaT IENTSIN
drat dintre de la declaració francoTientsin, 12. - Els destructors ja- anglesa del 3 de febrer.
ponesos «Fujl» 1 «Tsuta» han ancorat davant el «Buud» rus.
EL CRITERI ANGLES
12. - Encara que no es
S'ESPERA L'ARRffiADA DE téLondres,
cap referència oficial de les conSOLDATS JAPONESOS A verses
navals anglo-alemanyes, en els
TI ENTSIN
cercles informats es sap que el cap
Tientsin, 12. - HI ha simptomes de
la Delegació alemanya, Von ltibd'aparent crisi xino-japonesa pel fet
bentrop, ha. demanat pet: al Reich el
que dos destructors japonesos han 35
per cent del tonatge anglès, senancorat davant la ciutat, I, per altra
precisar categories. Sembla ésser
part, el general Dohaira ha conferen- se
l'Almirallat anglès sosté el crique
ciat amb l'alt comandament japonès.
que s'han d'especificar perfecteri
Hom creu que demà arribaran dos tament
els tonatges de cada categomil soldats japonesos.
Hi ha tres factors que indiquen que ria i conèixer el programa de conspodria produir-se un nou conflicte: el truccions a Alemanya.
Es probable que el Reich accedeiprimer es r efereix a les insinuacions
xineses que, fetes les concessions ver- xi als desigs d'Anglaterra, ja que el
bals al Japò, hom farà resistència que desitja per damunt de totes les
passiva a les peticions japoneses. El coses, és que 11 sigui reconegut el
segon factor és que els japonesos es començament de rearmament naval.
queixen perquè diuen que els xinesos
han sabotejat ja els acords a. què
s'han compromès, I, per últim, el fet El «Normandie», a la torque hom desconeix l'extensió de la in- nada, ha anat encara més
tenció del Japó, però tot sembla indicar que es faran noves peticions
de pressa que a l'anada
per a la cooperació del Japò al Nord
de Xina.
Paris, 12. - El paquebot gegantí
El general Dohaira ha manifestat francès «Normandie>l1 en el seu viatque «la solució darrera del proble- ge de retorn d'America,
ha batut
ma del Nord de Xina depèn de la el record de velocitat que va establir
manera de complir les peticionsJ>
a l'ana.da. El «Normandlell ha creEls mihtarlstes japonesos han des- uat l'Atlàntic en quatre dies, tres
mentit oficialment el que es refereix hores i vint-i-cinc minuts, a una vea un ultimàtum. De font japonesa se locitat mitjana de 30,31 milles per
sap que l'Exèrcit japo• ès ha t>sta- hora, contra 29,95 en el seu primer
blert un aeròdrom a Kalgan i està viatge.
disposat a trametre a vions a Peiping
i Tientsin mentre concentra tropes
a Shanl1aiwkan i ¡~. Kupeikow.
L'avió misteriós que ha volat fre- "News Chronicle", a. Nova York,
qüentment sobre Tientsin es creu que comunica al seu d!arl que el Deparporta els oficials de Kwantung des tament americà d'Estat es preocupa
de Mukçlen.
en gran manera de la situació creaEl general TakaShisakal, com.\ n- da a la Xina del Nord, per l'acció
dant de la guarnició de Pelping, ha ~1 J I P,q. q;(a, segoi\5 sembla, es
manifestat que les corúerències del proposa actuar en aquest territori
general Dohaira han !et relació a. la de 1¡¡. m!t.telxa .~~nera que anteriorpo¡itica militar futura japonesa. No ment ja va fer a. la Manxúria.
farà més revelacions fins després de
L'esmentat corresponsal creu sala conferència de demà.
bar que la politlca americana cons'stirà a treballar de comú acord
ELS ESTATS UNITS ES amb Anglaterra "en una forma que
PREOCUPEN DE LA SI- Washington no sigui l'únic que hagi
TUACIO DE LA XINA
de suportar la ira dels mllitarlstes
Londres, 12. - El corresponsal del nipons".

__________*___________

LACORDAIR E
dura dels «immortals». mtra el
seient de Lacordaire hi havia disponible ~1 de Scribe, ~bundaYilJl els
cancUdats i la. lluita anava a ésser
aferr~ada. Sainte-Beuve, en un article aparegut al «Co~titut1onel», el
20 de gener del 1862, va tenir paraules d'encoratjament per al Poeta. Baudelaire li va escriure en
aquests termes:
«... crec de bona polftica optar pel
lloc de Lacordaire. L'opció d'un Nmdidat no ha d'ésser pas dirigida pel
desig d'èxit, sinó també ha de constituir un homenatge de simpatia a.
la memòria del difunt. Alxi mateix,
Lacordaire és un capellà romàntic i
me l'estimo.»
Sainte-Beuve, però, va fer entendre a. Baudelaire que les seves aspiracions acadèmiques no tenien pas
gaire fonament. El Poeta no necessità més per a. retlrar, sense soroll,
la seva cand!idatura.
F.

ECOS
Pere Coromines. Arriba de Caldes
de Montbui. I, com és natural, ha
vist Manolo Hugué. Anar a Caldes

Un llibre nou

ILJLJ HBES I
AUTOOttAf':),

«ESTAMPES DE l'URUGUAY ))
PER VICEN !/~ BERNADES

D l BOlXOS,

AQOARElrLES

1 el més important assortiment

de G R A V A T S de Barcelona
Exposició I venda a preus In·
versemblants a

Tot just aparegut al públic el nou
llibre de Vicenç Bernades, que porta per titol «Estamp«:s de l'Uruguay»,
la rebuda que li ha estat feta no pot
ME'IH.OPOL ! TA~ A
ésser més falaguera, I molt ens equiLlibreria vella 1 Nova
voquem 0 bé aquestes «Estampes•
can.;da, 31 lbaLXos Saia Mozart)
no estaran gaires dies a les llibreries i llocs de venda, a jutjar pels
comentaris que al seu voltant hem
sentit.
d 240 à ¡
1
Es
L R 'bl' d J
a ep u ICa e es Lletres el tra~u~~ ~~lesequals f.a~t~:.sa~~
.Hem rebut el núm. 4 de «La Re- pinzellades v1víssimes, explica les espublica de les Lletres», la prestigio- cenes següents a la capitulació amb
sa revista valenciana que editen un el pas dels consellers de la Generagrup de valencianistes ben coneguts litat 1 de l'Ajuntament al vaixell
dels qui segueixen el movtme:1t re- presó, així com multitud d'escenes
viscudes en la reclusió, El llibre, d'un
naixentista actual a València.
Aquest quadern, corresponent als alt valor anecdòtic, conté nombrosfsmesos d'abril-juny, tanca el primer simes fotografies inèdites de la vida
any de publicació, ¡ es pot constatar dels detinguts a. bord, un exemplar
com es manté el propòsit editorial del diari que es feia a bodegues ¡
del primer número fent cada dia una relació dels que passaren no somés, el to literari sÚggestlu i ac-u.ra- 1 lament per l'«Uruguay», sinó' també
pel «Ciudad de CàdiZ», «Argentina»
da la dignificació de l'Idioma.
A les llibreries 1 quioscos trobareu «Manuel Arnús», de Tarragona, ¡ al:
«La República de les Lletres» la tres llocs que serviren de reclusió a
qual. rev1sta Insereix el següent' su- Catalunya.
Aquest llibre, per sl sol lnteressanmar1: «El valencià a les escoles»
per Carles Salvador. -El «Llibret d¿ tlssim, pel contingut 1 pel que reversos», de TeOdor Llorente. - «On presenta, porta un sentit pròleg de
clown en el camf», per Ernest Mar- Ventura Gassol, que deixa un protinez Ferrando. -«Al voltant de les fund sabor de catalanisme, com altatroballes de Castelló», per Domè- ment catalanista és tota l'obra.
nec Fletcher. _ «PoemeS», per Josep
Gonçales Mir. _ «L'art 1 els artistes», per E. N. I B.- «Paradisos de cesc Bosch I Morata.- PROA. Una
i Dista
t "tat
papen, per Eduard M. Ferrando no
. - Dlvalenc a
E. G. N., Carles Salvador 1 Fran: ve:!. f:n I

I

MANOLO
(Autoretrat.)
f no veure Manolo, és com anar a
Roma t no veure el Papa.
doncs, qu4 Jem per aci?-cont 4 -CI,oromines
que va preguntar al
genial escultor.
-Ja ho veieu. Ens hem Jet «del
ram de l'aigua» - va respondre Manolo, posant una cara trista de reumdtic que enternia les pedres.

• • •

Un periodista amic nostre ha rebut un d'aquests dies una nota furtbunda comminant-lo a satisfer tot

~Tr.:;n~a d~~é~p~repllerdearuàsd~o./rLu!htao-r
•

me, que feta tres mesos que havia
acomplert aquesta obligació, V4 agatar tranquil/ament el rebut t va Jer
cap a les oticfnes de Telégrafs.
trq~bàe aanmabvenuna..,emlumnióated

ct:C:a:

"'

Un llI•bre d' actuafitat
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1

de l'Esto.t és una meravella. Calgué
/~ cua. Quan al nostre amic-que
anava sense capeU- U anava a tocar el torn, s'estintold. al dt'nteU de

Catalanista

l
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per
JOAQUIM DE CAMPS I AR
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la vidriera. En aquestes arriba una
dama, enturismadiuima, se li adreça t li diu a crits:
- Voslés aón un• """"a-vergonyes/
.. "'~
Jo ta he pagat t no vull pa.t pagar
dues vegades ... Ho té entès?
I, llançant al.t nassos del nostre
amic la. papereto. comminatória gira
cua ' se•n va, sense donar-li temps
a explfcar...se. I és el que ell diu:
-Resulta una mica dolorós que a
t ud · _._
qu ga. eu ""' certa. personalitat el

so

El CONFLICTE ITALO-ETIOPIC

Baudelaire fou un admirador
ae Wagner i de Lacordaire

Atenes, 12. - El cap del Govern
ELS ABISSINI S ACUSEN
Panayoti Tsaldaris va anunciar anit
I TAL I A D'BA VER FET
a darrera hora que havia estat aELLS S OL S ELS I NCIcordat celebrar definitivament e
DENTS DEL DIA 4
plebiscit popular per tal que Grècia
Londres, 12. - A l'Agència Reuter
decideixi sobre la qüestió del rè11 comuniquen des d'Addis Abbeba
gim.
que el Govern d'Etíop ba r espost a
EL GENERAL CONDILIS, la nota italiana de protesta peis inA FAVOR DEL PLEBISCIT cidents registrats el dia 4 del mes
Atenes, 12. - El ministre de la que som, als comins d'Abissinia amb
Guerra general CondUis, ha. decla- la Somàlia italiana i amb Eritrea.
El Govern abissini afirma categòrirat que: "El resultat da les eleccions del diumenge passat, no ha cament que en dits incidents no hi va
aclarit la qüestió de saber si el po- prendre part n1 un sol soldat abissini,
ble grec desitja o no el retorn de la i afegeix que els incidents s'originamonarquia. Per aquest motiu 1 per ren quan les tropes indigenes italiatractar-se d'una qüestió d'importàn- nes atacaren sobtadament i sense cap
cia capital és precls que el més aviat justificació uns pastors abissinis que
possible se celebri un plebiscit po- es trobaven en territori etíop.
El OQvern d'Addis Abbeba acaba
pular per tal d'aclarir aquesta qües- formulant
la seva. protesta per aquestió d'una vegada per a sempre".
tes violacions de les seves fronteres
L'EX-REI DE G R E CI A perpetrades pels italians.
ESTA MOLT SATISFET
TROPES I OBRERS CAP A
DELS GOVERNANTS DE
LES COLONIES ITALIALA REPUBLICA
NES
Paris, 12. - L'ex-rei Jordi de Grè12. - Els «bersaglieri» de
Roma,
promés
cia ha expressat la seva
funda satisfacció pels resultats de la divisió Sabauda han embarcat a.
les eleccions del diumenge passat Nàpols en els vaixells «Belvedere» 1
amb r umb a l'Africa
en el seu paf&. particularment pel «Colombo»,
Oriental.
nombre reduït d'abstencions.
han estat mobilitzats
Gènova
A
Per tant si l'Assemblea Consti- 1.500 obrers, que
seran utilitzats en
tuent grega, la qual s'ha de reunir els
treballs de dE>.serubarcament a
pel mes de juliol, pren una acció Africa.
ràpida, en disposar la celebració
El vaixell «Cesare Battlstl» ha sald'un plebiscit o crida directa, els pat
de Cagliari amb importants conreialistes grees creuen que el rei tingents de la divisió Sabauda.
Jordi pot tornar al seu pafs abans
•••
Nàpols, 12.-Constantment arriben
que acabi l'estiu. Els reialistes expliquen la situació en la forma se- a aquest port concentracions de trogüent: En el curs de la campanya pes ¡ obrers especialitzats que embarelectoral tots els caps dels partits quen amb rumb a l'Africa Oriental
antlvenizellstes fins i tot Kondylls italiana. Ahir, a la nit, embarcaren
Tsaldaris i Metaxas, var,;n declarar 1.500 obrers 1 durant el dia d'avUI
al poble grec que ara podrien elegir es concentraran dues divisions de la
el règim que volguessin ja que tots milicla feixlSta mobil1tzada que ementenien que la qüestió del règim barcaran seguidament cap a Africa.
era el que estava en joc. Metexas va.
EL GOVERN D'EGIPTE NO
dir que la qüestió és que el rei sigUI
RE C L U T AR
D E I XA
cridat imm~diatament, mentres que
OBRERS ALS ITALIANS
per Tsa.ldar1s I Kondylis, el retorn
El Cair, 12. - El Govern egipci ha
ha d'ésser dec!dit per un plebiscit.
Els venlzelistes en acordar l'abs- prohibit als agents italians que retenció, en les darreres eleccions clutln obrers egipcis per tal de dedicreien que els electors s'abstindrien car-los a la construcció de carreteres
en gran quantitat de votar, per tal a l'Africa Oriental italiana, on, sede demostrar qu-e el règim republicà gons asseguren, els obrers italians
encara era mantingut pel poble, pe- cauen freqüentment malalts de la
rò el fet que només una reduïda mi- malària i d'altres malalties hepidènoria s'ha abstingut de fer-ho de- miques d'aquelles zones.
DIARIS ANGLESOS PROHI:~tr:s ~;nà~~~~san majoria del
BITS A ITALIA
La proporció d"abstenc~ons en seRoma, 12. - Ahir, a la pit, ha estat
ni llsta
guir la co ·gn
és molt feta pública la. decisió del Govern de
a ve ze
. OSJ
••
redwda, Ja que cal tenir en compte prohibir l'entrada a Itàlia. als periòque en els llocs on aquest partit
compta amb major nombre de par- dies anglesos «Daily Herald», «Sunday ExpreSSJI, «Manchester Guarb t
tid · 1
ariS, es a s enclons han estat dian» 1 «London Evening Standard>l.
La decisió governamental es basa
solament d'un 30 per 100. Per tant
t ts
ls
ta ls
unes quatre cinquenes parts del ¡,>oble grec són partidàries del canvi 1 en e comen riS que e esmen a
de règim. Els grecs podran ara ele-¡
després dels
règim que volen,
gir
de republicanlsme
anysel desgraciats
els quals s'han caracteritzat per leS
lluites i les calamitats. En el curs
del règim republicà s'han produït
més de 10 revolucions o ~rediclons
militars, la qual cosa posa en evldència que el règim republicà de
Venizelos no pot continuar en vigor.
Es pot, per altra. part, dir que la
majoria dels diputats elegits com a
~embres del partit governamental,
aixf com també la majoria del Govern, varen plantejar la qüestió del
règim monarqU!c als electors. Per
tant, sembla lògic, que, sl han estat
elegits sota la bandera monàrquica
facin efectiu immediatament ei
mandat que els ha estat concedit
pel poble a la pròxima Assemblea
Co tlt · t
ns Ulen · Per la qual cosa es
pot esperar, opinen els monarquies
grecs, que Grècia entrarà aviat en
~.periocte de prosperitat 1 de cal-

La guerra del Chaco
(Ve de la primera pàgina)

di~ris han !et sobre el conOicte J•·•
wuo.
ablSsini.

EL LLENGUATGE BEL-tt
O
DELS ITALIANS
MUà, 12. - El «Corriere della S
publica. avUI un important come eraa
sobre els recents discursos pront1111
ciats per Mussoliru durant la sev~unVI.
·
sita. a l'illa de Cerdeny¡~.
El periòdic declara que" 1¡~. visita d
J?uce ':- ~erdenya «tingué una _el
tiple Significació que pot res J;llúl.
en la. paraula voluntat, és a ~-se
la voluntat de consolidar 1 deserir en
llar sense cessar la. ideologia fei.Jtistoten la voluntat d'estendre la PDtèn~
d'Itàlia en el món 1 en la. volunta
de defensar l'honor de la bandera i~
liana. on 1 contra qUI SigUi.»
El periòdic afegeix: «L'expansió
la potencialitat d'I~lia no és cap ~~
pricl n1 tampoc un acte arbitrari silló
una Imperiosa necessitat per a i·eldstèncla d'Itàli¡~. perquè per a la nostra
pàtria, que està apr etada entre les
seves fronteres 1 és una nació sob~
poblada, l'expansió territorial és una
de les condicions indispensables per
a la seva existèncla.l>
L E S CONCENTRACIONS
MILITARS A LA SOMALlA
I A ERITREA
Londres, 12. - La Premsa publica
una informació relativa als prepara.
tius bèl:lies que realitzen els italians
a l'Africa Oriental.
La informació de referència deixa
entreveure que Itàlia, si s'arriben a
trencar les hostilitats amb Abisslnia
realitzaria contra aquest pafs uu so~
tat atac partint de dos fronts: Per
la fronera de Somàlia 1 per la d'Eritrea.
La Informació segueix dient que
l'aspecte del port de Massaua és
imponent, puix que apareix envaït
per complet de vaixells-transports dels
quals constantment salten a terra soldats o es descarrega material de guerra en quantitats fantàstiques. Degut
a les reduïdes dimensions del port,
són nombrosos els vaixells que estan
ancorats fora d'ell en espera de torn
per a descarregar.
La Informació posa de relleu que
els embarcaments d'homes i materiAl
de guerra s'han portat a cap a I tàlia amb extraordinària precipitació,
puix que és evident el fet que els
vaixells sortits emb tanta pressa després han d'esperar tom dies sencers
fora del port de Massaua abans de
poder descarregar.
A continuació s'enumeren els in·
cohvenients èi.Ue ara.. toquen eis i talians, pUix que manca l'aiguà "POtable, que ha d'ésser portRdii .a Erl·
trea dés d'Aden. S'han regisyrat nombroses Incoacions i ía dissenterta 1
les febres causen veritables estralls
entre els «Camises Negres».
ocupat en represàlia a l'acció del
Paraguai.
El 15 de j uny del 1932 un destacament paraguaià atacà el for tí bolivià Mariscal Santa Cruz.
El 15 de juliol del mateix any les
tropes paraguaianes atacaren amb
grans efectius el fortí bolivià Santa
Cruz.
Invocant el dret d'usar represàlies, després de l'operactó militar paraguaiana del 15 de juliol, els bolivians prengueren alguns dies més
tard tres fortins paraguaians: Corraies, Toledo 1 Boqueron.
La guerra estava iniciada i havia de
prosseguir fins avUI en què s'ha
acordat ce~sar el foc que posarà !I
a la cruenta. carnisseria tropical.

ANT E CED ENTS DE LA
GUERRA
Ginebra, 12. - La noticia de la
signatura del protocol que posa n al
cmúlicte del Chaco ha produït als
1cercles . de Ginebra gran satisfacció,
I tant més quan aquest agradable esdeveniment s'esdevé en moments que
torna a aparèixer la perspectiva d'altres conflictes armats a. Asia 1 al continent negre.
Amb motiu de la signatura de la
pau a Buenos Aires, és interessant fer
història sobre els antecedents del conflicte que ha emplenat de sang les
selves verges del Chaco per espai de
prop de quatre anys .
Bolivla 1 Paraguai, que arribaren
la ésser Estats independents a. principis del segle XIX, no h an fixat enL'ORGAN DELS MONAR- cara llur frontera comuna.
Bolf.via aduïa l'«uti possldetis JuQUICS GRECS CONSIDER A LES ELECCIONS COM ris» del 1810 1 invocava. la qualitat
successor de l'Audiència. de Charde
lJN TRIOMF
COM EXPLIQUEN LA DE·
Jetnes, 12. - El diari monàrqUic cas, I declarava que tenia dret al terPORTACIO DE YENUDIK·
« ~vro Michedis» publica un comen- rltorl del Chaco.
S ES
El Paraguai feia valdre la seva quatan sobre les eleccions del pa81>at
Moscou, 12. - La deportació a Sl·
di~menge que resUlta. molt eloqüent litat de successor de l'antiga provinAfuma, en efecte, que la suposadà ela colonial del Paraguai 1 considera- bèria del líder comunista Yenudik·
derrota dels monàrqwes en dites elec- va que el Chaco li pertanyia a base ses ha causat profunda sensació a
Rússia, 1 sobre la qüestió corren els
clons no és tal, sinó 111 derrota u¡x.r- de l'«utl possidetis de facto».
SOna!» de Metaxas «al qual els mo- I El Tractat del 1876 de fronteres en- més variats rumors.
El periòdic «Pravda• publica una
nàrqU!es grecs no COnsideren com al tre la República Argentina 1 el Pa.ragual estableix que el territori com- informació oficiosa en la qual diU
seu cabdill».
près entre el braç principal del riu que Yenudikses ha' estat fins fa poc
fos consi- temps president del Comitè ExecutiU
L'aviador Pombo reempren- Pilcomayo 1 Bahia.enNegra
dues parts: la de Transcaucàsia 1 un dels més vaderat com dividit
Verde, luosos coHaboradors de Stalin; però
riu
el
i
Bahia
entre
primera,
25
drà el vol el dia
1 la segona entre el riu Verde 1 el que darrerament havia abandonat
ir
Ri d J
tele ~ar:a_ ane o, 12. - Segons un braç principal del riu Pilcomayo El bastant els seus treballs, tot adoptat~ Par P>r~ectent de Betlem (Es- Govern argent[ renuncià definitiva- tant una actitud passiva, la qual coIgnas~ Poa b1 avihaador espanyol Joan ment a. tota pretensió o a tot dret sa ha obligat els dirigents del ellpa.rÍ
manifestat que sobre la primera part. La qUestló de tlt comunista de prescindir d'
per al dla.m 2o5
té la lnte "ó d del mes que som la propietat del territori de la segona deportar-lo a Sibèria.
t t ·t 1 f
t d d t
nc¡ e reemprendre el seu
EL «PRAVDAI> DEIXA EN·
.ou 1
interromput raid aeri a Mèxic Tri- par 0 e1 re a aques et:n or'
TREVEURE EL CREIXE·
sotmesa a la decisió defirutiva d tm
pulnrà la nova avioneta que la·
MENT DE L'OPOSI CIO A
constructora de Santander 11 ha et~~~ arbitratge. El Presi~ent Baves, deia
'ACOSTA•
LA POLITIC
Estats Units, adjudicà al Paraguai
d
mès I que rebrà a B 1
ES
A D
e em e Para l'esmentat territori. per la cessió de
un dia d'
MENT A LES POTENC I
Bolfvia protestà
aquests.
CAPITALISTES
l'esmentat terrlori 1 aHegà que hi
El . ,
rel d Anglaterra, malalt hagué ures inter ~eta», 1 es re~ervà Moscou, 12. - El «Pravda». deiX$

I

Divergències en el si
del Partit Comunista
rus

I
I

I

La Premsa
12. - anit
Londres,publicà
1 a OJe t inter•
nacional
noticies contradictòries p~ròs enmaU
neral alarmistes relativ('s a la gsaeIut del rei Jordi 'd'Anglaterra
Aqutst mlgdia, a la residència reial
de Sandringham, ha estat publicat
un bullletl facultatiu en el un
metges declaren que é1 soblrà\olri~
un catarro bronquial, que desapar 1
lentament¡ regui. arment. L'esmeneta.xt
f
buUleti farultat
IU a egeix que aq-Jesta f
a ec<:ló és conseqüència dels esforços flsles que prodigà el rei Jordi
durant. t les darreres setmanes amb
•
f t
mo 1u de I
es es es del seu jub!leu
·
·
El comUnicat acaba. dient que els
metges han aconsellat el malalt a
t
un repòs absolut d
è uran quinze dies,
suficient
ell·sobirà recobri la
seva
Al saluf~~ltua
tat gu ccrf1es 1palaUns han mani fese e re seguirà el consell dels
m
deetgespòl que Passarà dita temporada
dr~:~ en el propl palau de San-

=================:::::============·=====

fer valdre.
drets que
elsBollvia
signaren el
Paraguai
i elpogués
1879, el 1887 l el 1894 acords incomplets que res no solucionaven a cap
dc les parts.
El 1888 el Paraguai ocupà militarment Bahia Negra (Puerto PacheCO) i es prodUI la primera flamara. da que afectava el territori bolivià.
El 12 de gener del 1907 es signà
un acord bollviano-paraguaià que
f
t ¡
ron en a una con ormitat de cstatu
quo• de I>O&Iclons.
El primer incident greu entre BoUvia. 1 el Paraguai es produí a1 fort!
1 à
bo ivi Sorpresa en apropar-se una
patrulla paraguaiana, que fou rebutjada. amb baixes.
El 5 de desembre del 1928 tropes
paraguaianes ocuparen el forti bollfou Incendiat
que defensors
Vanguardla,
bollels seus
1viàafusellats
vi ans. La Comissió de conciliació de
Washington obligà el Paraguai a la
recoru;trucció del forti Vanguardia ¡
BoUvia. retornà al seu torn al Para-

I

gual el forti Boqueron, que bavle.

prodUJI~ ~re

es comu!?JS
aviat
treveure
partit
sl del
en elque
een¡sma
Segons sembla, l'acord ha sorgit
constatar el principi de la Idea
unació.
Per altra banda, un ~~rtant 11•
ell del ~artit acusa els dir1gen~es ni
quest docupar persones estranY el
com;misme I d'haverse apartat d
carni de la. doctnna marxiSta pur&-

g.

El túnel de Gibraltar
Paris, 12. - Un periòdic parisen;
que es publica a. migdia pubhca ll!J~
curiosa informació sobre el wnel
eS
l'Estret de Gibraltar.
L"autor de la informació quan del
refereix als originadors o tècmcs ,5•
projecte esmenta solament a tu~ t 0
panyol i en canvi nomena r
quatre francesos desconegu~- jtJ.7"
En l'esmentada informac1~ es 15
tifica la conveniència del tunel ~n·
avautatges que diu que reportarl'tan:.
·.
tre Africa I Espanya, I per
entre el Continent negre i reuro!»'

republicà: ·el teu diari es LA HU~iANI'fA'l'
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· la paraula per als articles 'l 1 17.
S'aprova l'article tercer.
El senyor DIAZ AMBRONA solli·
cita que s'intercali un nou article
entre els tercer 1 quart.
<Ocupa la Presidència el senyor
Visites
Alba.)
El senyor SANCHEZ IZQUIERDO
Madrid, 12. -Avui visitaren, a la
contesta en nom de la Comissió al
senyor Díaz Ambrona 1 aquest rectifica i l:etira l'esmena.
sió de Montevideo, presidida pel seEl senyor MANGRANE retira una.
adajoz 12. - El diputat socla- nyor Francesc Domènech.: Duien
altra esmena perquè diu que solaté interès a intervenir quan
ment
catalade les societats
un de Montevideo.
mort \ nes
Heredla, ahaconsevislTambé els
la matinada,
una de RUbio
:U.S scnyÓr
s'arribi als articles 7 i 10.
1
taren els senyors Jarabo, Lluis Mi&u~cia de les ferides rebudes.
S'accepta una esmena del senyor
q :El senyor Rubio Heredia era un quel Rovira, Llu!s Franquesa, Lluis
CASABO.
que
Els
MADARIAGA:
senyor
El
és
1
era
que
DESANIMACIO de desembre del 1933,
Després de breus explicacions del
delS diputats més j oves del Parla- Carreras, Fèlix Mestres, Jaume BaMadrid, 12. - Els passadissos de la mateixa que vaig publicar l'any assassinen per l'esquena són els cor- senyor PALANCA, es retira una esgaria, doctor Genovès, Vicenç Sol,
ent Tenia 26 anys d'edat.
Vla
Fou
s.
v.
!¡¡.
de
religionaris
teSS.
VV.
s1
sé
No
(Rialles.)
1931.
veu
es
no
i
deserts
estan
Cambra
la
Casares
de
d'aquest diputat.
senyor&
mena
Mascort,
Lluís
era
i
socialista
m ~tanyi a al partit
Queda aprovat l'article quart.
tuncionarl de l'Oficina d'Obres Quiroga, Margarida Riera, Ruiz Le- ni un sol diputat. La desanimació és nen per costum riure•s de coses sen- llacañas 1 vós estàveu a la cuina.
El senyor BOLIVAR: A veure, ¿qui
se importància, però at"l el que s'ha
Es suspèn la sessió a dos quarts
'bliques de Badajoz. A aquesta cina, senyora de Valera, Cijes Apa- general.
El senyor Alba obre la sessió a les de fer no és riure, sinó portar solu- assassinà el senyor Rubio?
de nou de la nit, per a reprendre-la
puov!nc\1 havia actuat molt activa- r icio, senyora de Miret, senyor PelUN RADICAL: un ex-amic vostre. a dos quarts d'onze.
clons.
nador, senyor Moles, Margarida. Xir- quatre i cinc.
~nt en politica des de fa anys.
El senyor BOLIVAR: Els assassins
S'adhereix a les paraules pronunAl banc blau el m1n1stre del TreReferent al succés es té aquesta gu i el diputat senyor Palet i Barba.
ciades pels senyors Basili Alwrez i no són amics meus.
ball.
altra referència:
La sessió nocturna
Acaba dient que totes aquestes ccHi ha vuit diputats als escons i Guerra. del Rio i espera que ambdós
A dOS quarts d'onze de la nit es
prestaran ajut al seu vot particular. ses s'acabaran quan els obrers aconles tribunes estan buides.
trobava sopant al restaurant "La
Es llegeix i s'aprova l'acta. de la Si algú no hi està conforme s'haurà segueixin extirpar el capitalisme.
l>{ezqu!ta" el senyor Rub!o Heredia.
El senyor MANGRANE s'aixeca per
de tractar i ens entendrem.
sessió anterior.
L'agressor havia arribat a Badajoz
Jo espero que la Presidència, en a defensar un vot particular, però
El senyor LABANDERA demana
aquella mateixa nit, acompanyat
2
1
:e~ttura de l'article 0 del Regla- aquest assumpte, em concedeixi al- com que la part .que en ell impugnava
d'un adv~t i de diverJros amics.
t;:¡ ,e,ayor ~t.ln uei Lúpu. A~Ués, nou
passà a ngurar a rarticle 17. rorador
guna amplitud.
Aix1 es fa per un secretari.
EIS roras rs varen pren e un re- El secretart diu que es manPresident de l'Aucllèncla de Barcelona
Al senyor Calvo Sotelo he de dir- diu que parlarà després.
Després el senyor LABANDERA
d
't
l'
.
tresc abans en un bar, on trobaren t' d à I li t
<Foto Centelles>
Són rebutjats alguns vots part1CU•
que la. dictadura féu coses bones.
r a e ra I espen e demana que es discuteixin tal com liperò
el senyor Rafael Rodr1guez MoñlMadrid, 12. - La sessió nocturna
en féu més de dolentes. Deia lars 1 admesos altres.
nos cap de la secció de voltes de la
començà a dos quarts d'onze. Presiun
consum
MANGRANE
senyor
El
dU·
obrer
l'atur
Diputació i altres amics. Sembla que l'Estatut... però que no pot fi~ ordenat les proposicions no de s. s. que no existia
deix el senyor Alba. Al banc blau
rant l'època de la dictadura. 1 sem- torn en contra de la totalitat de el senyor Aizpun. Escassa animació.
parlaren referent a l'article pubil- donar detalls concrets de
Es llegeix la declaració, en la qual
les
que
so!:licita
1
segon,
l'article
exisha
també
i
hagut,
ha
n'hi
pre
cat en el setmanari "La Verdad SoEs r eprèn el debat sobre l'atur fordiu que no r ecorda en quins ter:~ER~.!\~~R E~.PRE::T SO- tlt durant la dictadura a Andalusia persones que es dediquin a aquests cós. ConUnua la discussió de l'ar- es
COm quedarà la COSa
cial", article que ha estat motiu del
havia rebut l'ordre.
La PRESIDENCIA dóna unes ex- i a Extremadura; SS. SS. saben tan assumptes no s'ocupin tàde fres més, ticulat interromput a la sessió de la mes
Madrid, 12 _ Des de les onze del
succés. A l'esmentat article s'acuLa PRESIDENCIA diu al senyot
ent una tarda a l'article cinquè. S'aproven AZaña
sava el senyor València d'haver fet mati fins a tres quarts de tres de plicacions al senyor Labandera i bé com jo que el general Pr!mo do pulx que entén que s'es
que com sigui que la defensa
diverses investigacions en alguns la tarda estigué reunida avui, !\ la després d'intervenir breument con- Rivera anava a Andalusia i estava cosa fonamental, i per això s'han els articles cinquè al 15 1 a tres desitja que s'aclari l'ordre donada,
ben assabentat que aquella pobra d'elegir les millors i més capacitades quarts de dues s'aixeca la sessió.
Ajuntaments, per ordre del gover- Presidència, la Comissió mixta de tinua el debat sobre l'atur obrer.
insisteix en la pregunta.
El senyor CALVO SOTELO fa ús gent es moria de gana 1 no ho re- persones, per tal que la Junta. no renador, posant en evidència el partit traspassos de serveis.
El capità BARBA manifesta novaEn acabar la dita reunió, .:~s pe- de la paraula per tal d'acabar cl meiava. No feren SS. SS. res sobre sulti ineficaç. Demana al ministre --~--~----:*------------ ment que ll fou donada l'ordre que
socialista que dirigien, fins fa poc
temps la po11tica en aquests Ajun- riodistes interrogaren el secretari, discurs que començà en l'última ses- assistència social, ni sobre segurs que acabi amb aquests sous de 30.000
no h1 hagués ni ferits ni presoners
socials, ni tampoc en Instrucció Pú- 1 40.000 pessetes per acumulació.
senyor Gonzàlez Parrado, el qual sió nocturna.
taments.
i que es disparés al ventre.
S'aprova l'article segon.
(Pren seient al banc blau el ml- blica, a favor dels que no tenien
Des del bar el senyor València els digué:
El senyor AZ~A ho nega i diu
FERNANDEZ
JIMENEZ
senyor
El
mitjans per anar a l'escola.
-Estem en la plena valor11ció dels nistre de Comunicacions).
anà cap a "La. Mezquita" i alli
que no és cert que donés l'ordre, 1
a
particular
vot
un
ha
hi
que
diu
seves
les
per
S.
S.
s'envaneixi
No
problema
el
si
l'orador
Pregunta
trobà el diputat mentre estava men- serveis, i com que no sé encara el
ho demostra el fet que tampoc no
jant. sembla que li va demanar ex- criteri general que imperarà. en la de l'atur pot resoldre's solament amb propostes econòmiques, que aquest l'article tercer, del senyor Mangrané. MENJAR BE I ECONOMIC la comuniqués el senyor Barba al
El senyor MANGRANE: ¿Però no
plicacions, 1 no satisfet amb aques- Comissió, no puc donar details con- el crèdit o mitjançant un pla d'o- modest diputat, abans de venir S. S.
seu general, puix que un ordre d'a•t es es va treure una p.stola i u erets de l'acordat. El nostre p:-opòsit bres públiques amb l'auxili de l'im- al Parlament -1 al Diari de Ses- em contesta ningú?
questa gravetat la hi hauria comuAL RESTAURANT
El senyor MARTIN ARTAJO: Sols
cartes que he adreés acabar aquesta setmana. Tingueu post i del crèdit. Pregunta també si slons hi ha les mirus·
1
nicada.
tres i a la Pre· he de dir que els membres de la
çat als senyors
à
disparà un tre t a cap.
va
l'atur
contra
nacional
Junta
la
l'esmantingut
ser
que
Insisteixen el capità Barba i el
compte
en
a
passà.
1
detingut
fou
L'
1
solucions que ComiSSió no cobren.
perït de la lletra de l'Estatut. La a conservar o no les facultats sobi- sidència- va proposar
agressor! d v· ilà i
senyor Azafia en les seves manifesEl senyor MANGRANE: Jo no
van més enllà del que s. s. proposa.
li
la Comissar a e 1g nc a on es
tacions, i el capità Barba torna a
Diu al senyor Madariaga que es h e dit que els senyors de la Junta
atorgà el decret de ju'¡va constituir el Jutjat 1 començà les ~~s~~tata~gJec~~u. f~.~~~d d~n n~~;~ ~a¡es--que
repetir que r ebé l'ordre de trets al
se.fOt!uóacdtonsl' sumarials amb la decla- lleial ~;aber i entendre. No hem con- oEl ministre del TREBALL li diu retirà de la comissió amb gran sen- cobrin; el que dic és quellaquests
1
ventre, 1 afegeix que comunicà l'orRue Geoffray Marie, 11
cretat res. Hi ha, això sl, dos acords qu~ la Junta determinarà d'acord a t!ment de tots, perquè no 11 agrada- naiyoòrs cobrden en dmoltst otses, à per
t
e linagr!essor. f
~ac
al seu general de paraula.
xSo!:ln.o.P.? en ahcu irlia an lclp·ecsd· CUINA CATALANA I ESPANYOLA dre
( A 1a Re b!caHon d!ou rfa.slladat el definitius: el traspàs dels serveis, les estadístiques les zones de l'atur va el projecte i que, per tant, podia
El FISCAL pregunta què va r esICl""' que om reserv us e
haver parlat menys en defensa del
senyor u 0 ere a li ou practl- que ja està fet, 1 ara falta la valo- en relació que figuren al projecte.
pondre ei general, i el capità Barba
El senyor CALVO SOTELO con- Ministre.
cada la trepanació, però la ferida r ació, que és un afer molt complex.
contesta dient que no recorda exacDiu que amb el diner passarà el
¡era de tanta gravetat que aquest Sembla, però, que la valoració que· tinua el seu discurs.
tament les paraules creuades entre
(Entren els ministres d'Hisenda 1 mateix de sempre, o sigui que hi
senyor va morir a la una de la ma- darà feta aproximadament tal com
ambdós.
per
1
emprèstits
a
per
diner
aurà
h
Públiques.)
Obres
que
prejutjàvem anteriorment. Pel
'Ullada.
Els dos testi.qlon!s insisteixen en
El PRESIDENT crida l'atenció a a coses que permetin cobrar el cupó.
' Al lloc on s'efectuà el crim és un fa a la xifra exacta, no puc dir-vos
llurs punts de vista., sense que hi
Acaba dient que els homes volen
~colmado" 1 s'anomena "La Mez- res. Aquesta tarda i en dies succes- l'orador ja que porta massa temps
hagi manera d'aclarir aquest extrem,
en l'ús de la paraula 1 hom 11 con- diner i no almoina 1 que el subsidi
~u!ta". En el pis superior hi ha una sius ens tomarem a reunir.
i en vista d'això el President ordena
cedi aquesta sols perquè expliqués és un criador de ganduls, i que cal
'pensió i a ella sembla que es va hosque es retirin.
donar als obrers parats treballs que
el vot de la minoria.
I.
l..tatjar l'assessí del senyor Rubio HeEs suspèn la sessió durant cinc
El senyor CALVO SOTELO aca· produeixin el necessari per a viure.
redia.
minuts.
Creu que abans que tot fa !alta una
ba parlant del crèdit bancari.
•
•
EL SENYOR CA S ARES
El senyor GALLART per la Lliga política de continuïtat.
EL SENYOR LERROUX VA
' Aquest succés és molt comentat per
QUIROGA
Li respon, per la Comissió, el seexplica el seu vot. Manifesta que el
A GETAFE
'es persones que han intervingut en
Compareix l'ex-ministre de la GoMadrid, 12. - El cap del Govern problema de l'atur no és un fet iso- nyor FERNANDEZ LADREDA, cl
~ll ~ per la categoria del mo:t.
vernació, senyor Casares Quiroga.
f l L agressor, en les seves declaracions ha estat despatxant durant el mati lat, ja que intervenen en ell multi- qual 11 diu que no es pot resoldre el
Insisteix en les mateixes ma.nifes·
ha dit que va cometre el crim en ~ a la Presidència 1 en sortir no féu tud de factors pol!ties, econòmics 1 problema de l'atur amb un incretac!ons que el senyor Azaña i declaseque
pulx
públiques,
d'obres
ment
social
pol!tica
la
que
Creu
socials.
periodistes.
als
f~on:tent d'obcecació indignat pel solt manifestacions
r a que no foren donades ordres vioEl senyor Lerroux es d!rigi a l'!l.erò- desenrotllada a través dels Jurats ria necessària una política d'exten~!ó
publicat contra ell pel senyor Rubio
lentes ni extralegals. Un!cament es
en el setmanari que dirigia. drom de Getafe, on, )unt amb els Mixtos ha contribuït a agreujar l'a· monetària que p,ra no tenim.
Here91a
Càdiz, 12. - Avui ha. continuat la que des de les casernes es refusessin donaren aquelles ordres enèrgiques
\!J.igue que en aquest solt no se li ministres de la Guerra 1 Marina., pre- tur, especialment el referent al vesRectifica el senyor MANGRANE vista de la revisió del procés deri- les agressions.
que pot donar qualsevol autoritat en
El DEFENSOR: Pregunta al tes- un cas tan extrem com aquest. De
èiirtgien acusacions, sinó insults 1 que sencià unes proves que efectuà l'avia· tit, que ha produït a la classe pa- 1 és rebutjat el seu vot particular.
vat dels successos de Casas Viejas.
El senyor CANO LOPEZ retira un
olgué una rectificació, a la qual cosa dor Costas a bord d'un avió de guerra trona! un moviment de retracció.
L'acte començà a les deu del mati. timoni si aquesta ordre es dóna a l'ocorregut a Casas Viejas no se n'asFinalment s'estén en considera- altre vot particular.
'p. negar-se el senyor Rubio Heredia. «Breguet». Després el cap del Govern
Hi havia gran expectació puix que un oficial quina és l'obligació d 'a- sabentà fins al cap de molt temps,
El senyor MADARIAGA defensa es sabia que havien de comparèixer quest.
marxà al seu domicili per a dirigu-se cions respecte d'altres facetes del
1
per les autoritats locals; ni el gouna esmena en lp, qual demana la en qualitat de testimonis l'ex-pregran problema de l'atur.
més tard al Congrés.
El senyor AZ~A: Contesta dient vernador ni el delegat governatiu no
EL SR. PORTELA DTU QUE
El senyor LAMAMIE DE CLAI- supressió de l'article primer 1 basa sident del Consell senyor AZai1a, l'ex· que el deure de l'oficial és comuni- li comunicaren res que revelés la
EL FET NO TE CARACTER
EL ~DNISTRE DE MARINA RAC, pels tradicionalistes, explica la seva petició en el fet que hi ha ministre senyor Casares Quiroga i el car-la als seus superiors i complir gravetat dels successos. Tampoc no
SOCIAL NI POLITIC, SINO
el seu vot. Combat el dictamen en una Llei que està. en pugna amb el general Virgll! Cabanellas.
TA~IBE VA A GETAFE
les que aquests li donin.
U ho comunicà el capità Rojas.
que hom demana en aquest article.
QUE ES UNA BARALLA
El DEFENSOR: Torna a insistir
Madrid, 12. - El mln1stre de Mari- tots els seus aspectes.
Des de primera hora es formà una
Afegeix que pot dir que donà orLi respon el MINISTRE DE TRE- llarga cua a la porta de l'Audiència 1 pregunta quin és el deure de l'o- dres severissimes quan els successos
PER INJURI ~S
El ministre del TREBALL, con·
na digué als periodistes que anava
de
s'ha
no
que
diu
qual
el
BALL,
el
en
intervingut
han
que
als
testa
comuqui
a
superiors
Presiàent
té
el
no
amb
sl
junt
ficial
on,
Getafe,
a
declaracions
les
presenciar
de
fi
a
del 10 d'agost, quan s'assabentà al
• Madrid, 12. - A primera hora de
que la subvenció sigui repar- dels esmentats senyors. A la cua ii- nicar l'ordre.
Ministeri de la Governació que altarda r ebé els penodistcs el mi- del Consell l cl ministre de la Guerra, deEblat.PRESIDENT DE LA CAM- témer
caixes
les
entre
El
que
Respon
exclusivament
tida
AZAAA
senyor
El
de
avió
d'un
proves
les
a
assistiria
docCàdiz,
de
l'ex-alcalde
guraven
guns monàrquic¡¡ havjen penetrat al
tre de la Governació, el qual digué
hom
que
encara
extremes,
sindicals
paraula.
la
concedir
a
Valg
BRA:
complir
fer
i
complir
de
ha
militar
1
informació
a
per
modern
guerra
al1
regidors
diversos
Lapinta,
tor
Ministeri de Comunicacions. Ordenà
noticies.
e no tenia
societats.
les
totes
d'af~vorir
ha
dema·
han
què
diputats
senyors
superiors.
als
seus
els
manen
11
que
bombardeig, que des¡..lega una velotres moltes );lersones afectes a l'ex- allò
a les tropes del Govern que desallot(I Parlant del succés ocorregut a Ba- citat
Rectifica (!1 senyor MADARIA- president del' Consell.
nat rectff1car, però adverteixo que
El DEFENSOR: Pregunta al tes- gessin el Ministeri, fos com fos, a
de 385 qnilòmetres per hora.
.11aJo1' 1 de la mort del diputat sol'esmena.
retira
1
GA
disque
sessió
tercera
la
terper
anem
veritables
els
eren
quins
timoni
comentà
Villanova
Royo
.senyor
El
ma·
la
de
constitu!
es
Triounal
El
de sufocar el moviment.
,çlalíst.a senyor Rubio Heredia, digué
A proposta del sényor ALBA s'acutim aquest projecte 1 encara no
mes de l'or(lre ~ue donà al capità fi Negà
que el director de Seguretat
~e aquests fets són sempre doloro- després la ràpida aprovació del pres- hem passat de la totalitat. Hi ha corda que aquesta nit hi hagi sessió teixa. forma que ahir.
'
1'~ Barba.
d'avui
sessió
la
es
si
que
començar
En
digué
i
Marina,
de
supost
donés ordres severissimes al capità
105, sigui la víctima del matis que
El senyor AZAl'ilA: Contesta que Rojas. L'únic que es digué és que
i exten- cusador privat renuncia a diversos
condicionS
mateixes
les
en
esmenes
cinquanta-una
presentades
que
esperava
ritme,
aquest
seguia
/8!gu1.
l'ordre era la que ja ha manifestat, s'actués amb energia, però sols re1 a:;senyalo aquest fet sió que ahir.
testimoms.
\ El sucCés -afeg!- no té caràcter els pressupostos i totes les lleis que aalsl'articulat,
El senyor BOLIVAR diu que l'otur
senyors diputats perquè no semPassa a declarar el tinent d'In- és a dir que es concentressin els sol- pe!:lint les agressions; però mai no
6ocial ni polític, sinó una baralla per el Govern vulgui aprCivar, ho seran bll que
mentre els obrers parats es- obrer és fill legítim del capitalisme fantena senyor Tomà.s Ramírez, els dats a les seves casernes, que no es parlà de llei de fugues ni que
Wúrles. Segurament algunes perso- abans d'acabar el mes.
sortissin al carrer i que repeHissin no ht haguessin ni ferits ni presoperen aquesta Llei, els senyors di- 1 que solament hi ha un pals on extrems del qual no són d'interès .
(nes tractaren d'encendre passions i
A continuació ho fa el nen Salva- qualsevol agressió.
I EL DE LA GUERRA, TAM- putats s'entretenen amb discursos. s'abo11 l'atur, perquè s'aboll abaus
~donp,ren al fet caràcter de crim soEl DEFENSOR: Insisteix en la ners.
els capitalisme: Rússia. (Les dretes dor del Rio, nebot del vell Barberan
Què fem?
BE
en absolut del que ha
1:1al. Això ho considero antipatriòtic,
seva pregunta i manifesta que allò ditDiscrepa
per
Viejas
Casas
a
mort
resultà
que
protesten).
TanPILA:
FUENTES
senyor
El
tarla
de
una
la
A
12.
Madrid,
el capità Rojas amb relació al
llnunoral.
ja
veritat
la
és
saber
desitja
que
pública.
força
la
Replica el senyor BoUvar que soel Parlament.
succeït 1 manifesta que aquest ca' ' Confirmà que demà es celebrarà el da, marxà el ministre de la Guerra car(Protestes
També declaren diversos testimo· que hi ha contradicció entre allò que pità, en tornar a Madrid, no ll coi cops de campaneta. El lament es treballa a Rússia una jorc onsell de Ministres per a tractar de a l'aeròdrom de Getafe per tal de
maniallò
i
testimoni
el
manifesta
d'interès.
dades
aporten
no
que
nis
pola
augmenta
1
hores
set
de
nada
que
dels
un
és
1~ revisió constitucional.
Sotelo
Calvo
senyor
presenciar les proves de l'avió «Bremunicà absolutament res.
festat pel capità senyor Barba.
més es distingeixen en les protes- blac!ó.
guet».
altres testimonis, que
LI\ Presidència interromp dient noCompareixen
SENYOR
EL
D ECLARA
Afirma que aquest projecte és una.
tes.)
aporten dades d'interès, i es susque la veritat exacta és la que maAI ARA
EL PARE DEL DIPUTAT
El PRESIDENT: V. S., senyor burla que es fa als obrers parats.
demà, a les deu
flnsa
sessió
la
pèn
Entra el senyor AZaña i es pro- nifesta el testimoni.
SOCIALISTA ASSASSINAT
Calvo Sotelo, és precisament el qui Afegeix que al poble de El Toboso
El FISCAL: Interroga el testimoni del mati.
públlc.
el
en
expectació
gran
dueix
menys ha de protestar, perquè sap s'ha pagat a les dones jornals de L'ex-president del Consell mostra sobre la forma en què actuà el GoMadrid, 12. - Aquest mati ha tlrriDECLARA EL GENERAL
bé el temps que ha d'emprar-se en 0'60 pessetes i als homes de 1'25.
~at a Madrid el pare del dipat.at
vern amb relació al moviment.
CABANELLAS
El MINISTRE DE TREBALL: ¿On una actitud serena i les seves contota intervenció parlamentària, i
~socialista mort a Badajoz. Rubio HeEl senyor AZARA: Contesta dient
decidides
i
enèrgiques
són
testacions
Càdiz, 12. - En la sessió d'avui
avui i anit passada. ha rebassat és això?
r edia. No tenia notícies concretes soque el ministre de la Governació li
formulen
li
que
preguntes
les
totes
a
de revisió pels successos
prou
ha
procés
N'hi
del
BOLIVAR:
senyor
El
ho
ll
aquest temps, i la Presidència
,bre l'estat del seu fill 1 solament
donà compte del moviment revolul'acusador privat i la defensa.
de Casas Viejas ha declarat el geque ho pregunti a El Toboso.
ha permè3.
.sabia que estava greu. Per tal de
Comença declarant el senyor AZa- cionari el diumenge a la nit. No es neral Virgili Cabanellas, cap de la
UN DIPUTAT DE LA MAJORIA:
El senyor CALVO SOTELO: Això
.saber la veritat de l'ocorregut entrà
que no està enemistat en absolut tomà a parlar més de l'assumpte Primera divisió quan ocorregueren
¡ és una insidia, perquè sap la Pres!- Que ho preguntin a la Dulcinea fia
f en una botiga i demanà confer enamb el capità Roja.s. Afirma que no fins al Consell del dimarts. No es els fets i al qual el capità d'Estat
\,cia telefònica amb la Diputació Pro- Les hostl'l¡"tats cessaran a dència que si s'ha rebassat el temps (Rialles).
té altra cosa a dir, sinó que es ra· referiren per a res en la conversació
El senyor BOLIVAR, segueix dient tiflca en tot quant figura en l'escnt a l'ocorregut a Casas Viejas, ja que Major senyor Barba comunicà les
en els disc-ursos, en el meu no ha
.,vinclal de Badajoz. No obtingué conno es tenien noticies per part de cap ordres que havia rebut del cap del
testació. El senyor Rubio es lamentà les dotze hores del divendres e:;tat pel gust de perdre el temp3, que a molts pobles es pagan jornals que lliurà fa temps.
1smó per a veure de cooperar amb de fam 1 que a la provincia de Baautoritat que allà hagués ocorregut Govern i ministre de la Guerra.
entre els dependents d'aquest contr!l.notenia
Govern
el
que
Manifesta
En entrar a la sala el ¡eneral Ca12. - La noticia d'haver la nostra intervenció parlamentària dajoz són admesos obrers portuge- ticies que es preparava un movi- res anormal.
Paz,
La
dir que
va
11
d'aquests
un
i
emps
t
\1Si volia rebre noticies sobre l'estat estat signat ci protocol de la pau al a la millor solució del problema. sos. (Protestes d'alguns diputats>.
No tingué noticies de l'ocorregut banellas, el processat capità Rojas
ment revolucionari d'alguna enverDiu que aquest projecte represen- gadura amb motiu de la vaga fer- a Casas Vlejas fins el dia 29 de fe- es posa dempeus, i roman en aquest
(Protestes en els bancs republicans
del seu fill podia dirigir-se a l'oficina Chaco, produ1 immensa alegria.
Aquesta alegria refredà força en i cops de campaneta.. El President ta una burla (/Jan succeeixen aques- roviària. El Govern prengué les me- brer, data en la qual comunicaren estat fins que el seu defensor dede la minoria parlamentària sociapermis perquè pugui asseure's.
tes coses.
llsta. Fins alli l'acompanyà, arribé en assabentar-se el poble de la noticia aconsegueix restablir l'ordre.)
sures necessàries a fi que sl esclatés aquelles autoritats que havia ocorre- mana
El senyor Cabanellas declara que
El senyor JIMENEZ FERNAN- pugués ésser sufocat ràpidament. gut quelcom d'anormal.
Intervé el senyor PASQUAL LEOel moment que els diputats del par- vinguda del front que diu que hores
La DEFENSA 11 pregunta quan va no coneix el processat pel fet d'ha.tlt, senyors Negrin, Lamoneda, Lo- després de la signatura dels elements NE per a rectificar. Diu que la seva DEZ, el qual ocupa la Presidència, Després el Govern s'assabentà que
ver transcorregut tant temps i que n•>
zano Romero 1 Anastasio de Gràcia, pacifistes a la capital argentina les intervenció en aquest debat, com en crida l'atenció de l'orador par l'ex- el moviment s'havia ajornat per uns veure el capità Rojas.
El senyor AZARA : El dia primer ¡recorda exactament l'ordre verbal
sortien en automòbil cap a Bada- tropes paraguaianes havien do nat tots, és de franca coHaborac!ó. Rei- tensió que dóna al seu discurs.
dies. Més tard, un dissabte, el dia
( joz.
El senyor BOLIVAR: Ho faig, 7 de gener, sabé el Govern que el de març i parlàrem de la famosa que se li comunicà.
mostres d'activitat 1 h9.~en pressio- t era la seva afirmació que el proEn vista d'això, es procedeix a
perquè no em varen concedir un moviment anaw a esclatar segons acta dels capitans d'Assalt. El caSense dir-U que el seu fill havia nat intensament els bolivians a di- jecte és insuficient.
També r ectific-a el senyor LAMA- tom a. la totalitat 1, per tant, he sembla el dia següent 1 es va rebre pità Rojas em digué que no hi ha- donar lectura a la declaració que
mort, 11 han ofert un lloc a l'automò- versos. p~ts. principalment a IngaMIE DE CLAIRAC i s'acaba el de- de combatre el projecte.
un telegrama al Ministeri de la Go- via hagut extralimitacions de cap l'esmentat senyor general prestà da-bll per tal que pogués realitzar el vi, H~rapmditi i çuevo.
Pers1steix l'optimisme perquè en els bat de totalitat.
vernació donant compte de les inten- mena a Casas Viejas. «Hem estat vant 1a Comissió parlamentària que
vHiatge, i el pare del senyor Rubio
A una interrupció que se U fa so- cions dels elements revolucionaris durs, quelcom violents, però res més», nomenaren les Corts Constituents per
eredia ha sortit en direcció cap termes del protocol signat avui hom
LA DISCUSSIO DE L'ARTI· bre Rússia, diu : Si allà estan tan que tenien el propòsit d'assaltar les va dir-me. Jo valg insistir prop el tal de depurar les responsabilitats
a Badajoz aquest migdia. Aquesta. preveu l'acabament de les h ostilitats
¿per què no permeteu casernes i altres edificis públics, per capità Rojas perquè em digués la pels fets de Casas Vlejas.
malament,
CULAT
Dit han sortit cap el mateix lloc al- f~ns a les quaranta-vuit hores, o sia
L'acusador pregunta al general
El senyor MANGRANE defensa un als obrers que vagin a Rússia per- la qual cosa es donaren les ordres veritat, 1 aquest es ratificà en totes
tres diputats socialistes i significats fms a les dotze del divendres.
les seves manifestacions que no h1 Cabanellas si l'ordre transmesa tenvot particular a l'article primer 1 què es convencin del fracàs d'aquest pertinents per tal de defensar-lo.
'correl!g!onarls del mort
diu: Per a mi és una grandissima règim? Han de fer-ho clandestina·
A ANGLATERRA
rua a. ocasionar algun mal 1 el gene·
res d'anormal.
El DEFENSOR: ¿Aleshores el mo- havia hagut
satisfacció, potser la major que he ment 1 quan tornen els fiqueu a la viment
Més tard, el director general de ral Cabanellas contesta negativaera de molta gravetat?
Seguretat em va presentar la dimis- ment dient que a judici seu era una
que a la presó.
~~~~:MINEDNRTA LLOC L' EN· Sembla que la malaltia del tingut, des que SÓC diputat,obrer.
El senyor AZARA: Per les noU- sió perquè alguns oficials d'Assalt, ordre de les que correntment es doNo s'explica que s'esmercin mlPuc
fi es tracti ac! de l'atur
l
era
ho
Govern
el
tenia
que
eles
al que havia manifes- nen en aquests casos.
rei Jordi inspira inqUietUd dir que he aconseguit la realització lions sostenint un Exèrcit poc efl· per això es prengueren les mesures contràriament
Badajoz, 12. - El jutjat continua
tat el capità Rojas, asseguraren que
A continuació presta declaració el
Londres, 12.-No obstant l'optimis- del somni que jo tenia que aquest cient.
activament els seus treballs per a
necessàries per a impedir-ho.
hi savia hagut afu- tinent de Seguretat Alfons Muñoz,
Viejas
Casas
a
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ
acabar el sumari mstrui't amb mo- me expressat en els comunicats facul assumpte es discutis ac!. Ningú no
El DEFENSOR: Insisteix en la
i aplicació de la llei de el qual dóna compte de les ordr~
~ de l'assassinat del diputat socia- tatius publicats durant el dia d'avm, pot dubtar del meu interès, car ho U crida l'atenció ~;obre els quallfica- pregunta 1 pregunta també si és que sellaments
donades als seus companys i diu que
fugues.
.J ta senyor Rub!o Herèd&a. El jut- aquesta nit existia en els cercles ofi- he demostrat de3 del primer mo- tius que empra.
la Presidència del Co!"'.sell de miniSEl DEFENSOR: ¿Us ocupàreu en davant la seva gravetat alguns d'elis
El senyor BOLIVAR pronuncia al- tres tema relacions amb la Direcció algun
d~~ ~ea comunicat a València, 1:autor clals de Londres alguna Inquietud ment, 1 vaig ésser el primer que preConsell especial de l'ocorre- sollicitaren que els fOSSin formulades
. t, el processament i preso sen- per l'estat de salut del r el Jordi En- sentà una solució en sessió del mes gunes paraule3 que no s'entenen bé. General de seguretat.
gut a Casas Viejas?
per escnt.
.
.
~ f ~~
que el testimoni pu¡ui res·
Abans
La defensa recusa Antoni Vidal,
cara que ningu no dubta que, en reaà
t
L'ent.e ·
El Sr. AZAR'A: Ho nega 1 manifesb!o Herramen de1 cad ver de Ru- litat, sofreix un petit catarro bronta que com a president _del Consell pondre, el defensor retira la pre- però l'acusació privada mostra dedia tindrà lloc d emà a les quial com afirmen els comunicats
'd0 tze
sigs de fer-U algunes preguntes. Una
tenia les noticies que sobre el par- gunta.
UN ACARAMENT d'elles es refereix a les ordres que
facultatius, es tem que l'avançada
•
ticular li comunicaven els ministres,
s'han d
alguprovocar
?nat ordres per tal d evi- edat del sobirà. pugui
tar
Com sigui que existeixen algunes reberen per a defensar l'edifici de la
però no tenia comunicació directa
contradiccions entre el que ha ma- Telefònica.
conv~~t~ 1acte de l'ent~rrame?t es na greu compl!cac!ó.
amb la Direcc1ó de Seguretat.
En els cercles oficials, no obstant,
el senyor Azaña i el que ha
nifestat
litica lxi en una manifestaCió poContesta el testimoni que ell es li·
Esclata el movrment i es sabé ..:¡ue
havien estat assaltades algunes ca- dit el capità d'Estat Major senyor mità a donar consells, ja que no teautoritats han disposat que el s'atenen al que diuen els metges que
semes, especialment a Lleida. Això Barba. es procedeix a un acarament nia comandament, però afegeix que
cadàvE-r sigui conduït al cementiri e.sslSteixen al rei Jordi v.
quan els oficials de l'Exèrcit reben
ocorregué el diumenge a Ja nit i a· d 'ambdós.
Jlel cami més curt.
El capità BARBA afirma termi- ordres d'alguna gravetat, demanen
questa not1c1a fou comunicada pel
La vetllada d'anit
A la plaça de la República ha apaGovernador de Barcelona. Insisteix nantment davant el senyor Azaña que els siguin confirmades per escrit.
regut una. Pissara, del setmanari «La
a afirmar que les mesures que es que aquest li donà l'ordre que no
al Nou Món
~d ?<>ciab que dirigia el diputat
prengueren foren les pertinents del hi hagués ni ferits ni presoners.
Gestions d'un diputat
Resultats dels combats disputats
ment mat, anunciant que l'enterracas i es produi un mo~1ment d'ex- «Trets al ventre», em va dir, 1 em
es verificarà. demà 1 que el anit al Nou Món: Villanova abandoMadrid. 12. - El diputat senyor
a- repeU dues o tres vegades aquesta
coincideiXen
no
perquè
pectació,
~ar¡ar1 pubhcarà un número ex- nà durant el transcurs de la s egoFrancesc senyal ha visitat el direcquestes manifestacions amb les fe- ordre.
'rilab!dinar! donant compte de les ve- na represa davant Rubles; Portell
Ei senyor AZARA desmenteL'C ter- tor general de Ferrocarrils. per tal
d'Estat Major, senyor
capità
pel
tes
es causes del succés.
vencé Mir als punts; Mestres ·ven·
minantment que donés aquesta ordre. de demanar-ll que sigui suspesa l'aBarba.
Intervenen ei fiscal l la defensa, provació del Codi de Circulació, menPú~ cadàver continua exposat al cé Cañada, per abandonament d'acomu·
sl
pregunta
11
defensor
El
quest, en iniciar-se la sisena repree en un xalet particular.
els quals pregunten s1 el general de tre estigui pendent d'informe de la
pnla
de
general
al
ordres
les
nicà
la Divisió de Madrid havia rebut Comissió lnterministerial nomenada
Durant el dia d'avui han desfilat sa; Fenoy l i vencé als punts Borla,
mera divisió.
el 17 de gener.
en aquests termes.
dav~nt el cadàver personalitats del 1 Arlas vencé per k. o. López Moreno
El senyor Azaña contesta dient l'ordre
represa.
tercera
la
a
Ajeroll,
cEl
f:[;,lt socialista i molts obrers. Entre
que es posà. en comunicació amb
ement obrer regna gran excitació.
el general de la primera divisió,
A disposició del jutjat
ES TRAMITEN TOTA M E NA D'ASS UMPTES A
però com que aques t no era al seu ~oR
pu!~ arribat de Madrid alguns dlHI SENDA, GENERALITAT, JUTJATS, AJUNTA·
lloc acudí el capità d'Estat Major
lista 1 dmgents del partit soctaAnit passaren a disposició del Jat.
senyor Barba. A aquest li manifestà
l'en•:.. per tal d'assistir a l'acte de jat de guàrdia els detinguts en un
M E NTS, MINI STE RIS, OBRES PUBLIQU ES, ETC.
...:rrament.
que es conceotr~in totes Ics forbar del carrer de la Lluna perta·
Telè fon 15560
ces de la guarnició a les casernes
BARC E LONA: Casp, 26.
av~ v~ta de la causa es celebrarà nyents al «Socors Roig Intemac!o1 que els soldats no fossin trets al
Telè fon 47128
eta. • avant cl Tribunal d1Jrgèn- nab, mentre celebraven una reunió
lurbano, 39,
M A DRID:
carrer. Unlcament h1 havia l'ordre
clandestina.
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La revisió del procés Rojas

Ahir declararen els senyors
Azaña i Casares Quiroga

Guerra Mart"na

També declarà el general Cabanellas
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L'arm"tst"lc·l al Chaco

t

I

I

Les

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

Es la veritable rematada d'ocasions en tota mena d'articles,
al preu que en volgueu pagar

I A.

Tots els dies a les quatre de la tarda

r LA HUMAN TAT escampa arreu els ideals republicans i catalanistes

la humanitat

6

La sentència dél T.·de G.l

DI JO US, 13 DE J UNY DEL 1931

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La no stra subscripció

L'ORDRE

•

PUBLIC

GOVERN G ENERAL

El GOVERNADOR GENERAL INTERI NO TE NOTICIES : : CAL
ATENDRE LES COMISSIONS OBRERES :: ¿QUE PASSA A
LES OBRES DE PROLONGACIODE lA GRAN VIA? : : REUNIO
DE FORCES VIVES PER TAl DERECLAMAREl RETORN DEL
SERVEI DE RECAPTACIODE CONTRIBUCIONS

( VI de la pàgina I)
ducta,
!)Or penal
las defensa&,
ya
que
en ale¡ada.
el Derecho
moderno su
abstracta y IJCDeral, se cone1-e:a eles- apllcaclón se estima especlalmente
de el momento qu e la nawrale7A del adecuo.da en los cuos de dolo evend<'llto contra 1.. Corma de Goolerno tual, caracterlzado por Pertenecer al
e~e el alzaro'ento, la extarlorldad terrltor1o del delito
Intencional, haRelació de donatius rebuts a les nostres oficines
"' ta tonna estatal o ¡ubematlva con- llàndose en la frontera que delimita
LA CAMPANYA CO NTRA
tra. la cual sc a1za el suJeto, de tal el dolo y la culpa. Por otra parte, es
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
modo que todos los cludadaJJos pue- en la esfera. del tlpo de delltoe poULA IM MORALI TAT
den cometer este delito, menos precl- tlcos donde esa teol'la halla su maJor
l:'En rebre eis periodistes el cap de
A. Blscarrl ... • .. ... ... •..
Ptes.
samente squellos que son órganos de esfera, ya que el cumpllmiento de la
1'- policia., senyor Alvarez. eis di~é que
B. Profitós ...... , .... . .... ..
Poder de la forma estatnl o guber- ley dictada p ara. regir la vida normal
0'50
Suma anterior .. . .. . 92.837'55 J. Valls ........ . ..... .
uattva atacada y que. por serlo, so- de la cosa pública tlene IIUS cr151s en GRUP Dl!: 'l'REliALLADORS
1'- anava a donar-se la. segona cnda a la
Puigpelat ... ... .. . . . .
lamento puedcn lr contra ella desde determinada& clrcunstanclas de ca0'50 qüestió de la immoralitat.
Folc
D"UNA IMPREMTA I LLIA l'efecte ha. estat nomenat per
dentro <'el E!;tado mediante lo t¡ue ràcter aubJetlvo o de origen externo
1'Felip ..... .
BRERIA ( 12 vegada) :
s·' ba llamado agolpe de Estado:t.
0'50 aquesta qüestió el comissari senyor
a la gente1 . en las cuales au cumpli- Josep Xl cola ... .. . ... , ..
1'- M. Mata ......... , .... .
El secretari politic del governador te el decret del Ministeri de Finan.
- En cuanto al articulo 171 del ~ mlento, mas
que obediencla natural Josep Girona ........... .
0'50
0'25 J VUnseca .. . ,.. .. . ... .. .
Pere Asensio. El seu sol nom - ha
dlgo penal, al blen no e:dge el alza- del preccpto escrlto. supondria. una Manuel Borruel .. . ... .. .
0'50 afegit el senyor Alvarez - farà. tre- genend . lnteri, digué ahir als ~ ces del 7 d'octubre de l'any llaSsat
1'- Novau .................... .
mlento en artllU y en a.blerta hos- acclón suprerrogatlva, contradlctor!a Miquel Vidal ... ... .. .
0'50
0'25 Pamies .. . . . . . .. .. . .. . .. .
riOdlSteS per encàrrec del senyor Ptc acordi dintre del més breu termini
tll1dnd, precisa. alo embargo, que se con le. conducta polltlca del agente, Amador Garcia .. . .. . .. .
1'- molar molta gent.
0'25 D. Torruella .. . .. . .. . .. . .. .
Es perseguirà. el joc 1 la Immora- i Pon, qut no els rebria, ja que no te- que sigui reintegrada a la Genera.
baya consumado o realtzado el acto que no es exigible en Justlcia por lo Jaume Torres . .. ... ...
1'0':.!5 J M.onlll .. . ,.. .. . .. . .. . .. .
lltat de Catalunya la recaptació de
detlnldo por el articulo 167, para lo que tlene de contraria al obJettvo. te- Florenci Rovira . .. .. . .. .
1'- litat en especial als locals on no nia res per a comunicar..
0'60 .Marc ... ... .............. .
En sort1r de la Secretaria de Pre- contribuc:ons 1 Impostos de l'Estat
cua! es notorlo que precisarà. por lo leológlco.
1'- es guardi el respecte exquisit que
Josep Viladomlu ... ...
0'50 Bonet ......... ......... , ..
menos, el al.zaro.1ento publtco cuan1'- es deu a l'art.
sidència per tercera o quarta ve- en benefici dels interessos morats i
V
0':.15 Borràs .................... .
Jaume Catalan .. , .. .
do no so cometleran mediante el gol- Oc los aotoe 1incu1area d•l Sr. Com- Joan casu.ay ... .. .
1'0'25 Pedra. ..... . ... , ......... ..
Es persesuirà també la pornogra- gadll. veiérem alúr la Galerla Gò~l· materials de la H.i.senda 1 de Ja Re·
pe de Estado. En el primer caso no panYS y de su condición de Jefe PO· Alfons Marcè ,.. .. . .. .
1'0'50 J. Marqueda .............. .
ca 1 el Pati dels Tarongers, enva1ts g!6".
es de apUcaclón, porque, como se ha
lltico de hecho y derecho
0'f>O fia 1 l'obscemtat, 1 s a"tuarà amb lnO':l5 P. Capell ...... , .......... .
R. Can~ ... , ....... .
Aquestes conclusions foren apr0 •
dlcho, no cabs el alz:amiento, y en
1'- terès, perquè Sl no es tallen radi- per une.s comissions d 'obrers q~e,
Ademàs de la responsablhdad que A. Ferrer.............. .
o·50 Mord.o .. . ... ... .. . . .. , ..
el aeguodo, tratàndose de un golpe al Sr. Companya pudler.., mcumblrle F. Barranqucro .. . ... .. .
1'- calment aquestes xacres no es notarà molt respectuosament, però amb I à- vades per unanimitat 1 lliurades a
o·ao J. Saurct .. . .. . • .. .. . . . . .. .
de Estado, que no se propone cam. como presidenta del ConseJo eJecutl- Igna.st Navarra ........ .
rum força. viu, s'mteressaren per par- la Oomlssló que fou nomenada per
0'50 la tasca realitzada.
0'50 M. Felip . .. ... , .. .. , .. . . ..
b!ar la forma de Ooblerno. tampoco vo y dc la Generalldad, eu su caUdad Mag1 .Ros ............ .. .
0'50
1'- Barrot ...... , ............. .
lar amu el governador. El costum de anar a Madrid per tal de llit.tra.r-lea
puede apllcal'!!e a In concreclón a que de mlembro del Ooblerno, es noto- J~p Ca.!!e te .. . ... ... .. .
0'50
l ' - Oonzàlez .. . .. . . .. .. . , . . .. .
LA BRIGADA CRIMINAL veure'ru. cada dia, ha fet que no al min'stre senyor Chapaprieta.
S() retlere el mcncloo.ado articulo 167 no el hecho de que el Sr. Companys Joan OH ......... .. .
O'òO
0'60 Palau .................... .
parcssun el compte que caldria a
CANVIA DE DOMICILI
en relaClón con el 171.
1'ordenó por si al comandanta de los Joaquim CanyissA .. .
0"25 Jou
.................... .
• •
Des d 'ab1r a la mt han quedat lns- aquestes coiiUssions de ciutadans aSe presenta, por últlmo, la cuest!ón mozos de escuadra, Sr. Pérez Farràa, Emili Centelles . .. .. .
1'0':.!5 Graells .. . .. . .. . .. . .. . . .•
Tal com va quedar acordat en
1'- ta.Hades a la Direcció de Pohcla les blll.l.lts molt l1umilment. Ahir ens
de determinar sl a !alta de tlpos la defensa de In Gcneralldad contra. Manuel Gut1errez .. .
0':.!5 Baroosa
........... ,
conCl·etos en 1011 cuales poder com- qulen ruera que la ntacase, descono- Elles Bosc ...... . ..
1'- oficines de ta bngada criminal que semblà mes remarcadament que mai l'Assemblea de la tarda, anit alllb
0'25 Galnau .................... .
prendcr los actos lmputados a los clendo al mlsmo tlempo el hecho de
1'- estaven al carrer Ample.
011e ....................... .
MàQuines:
que es té molt poca cura a aten- l'exprés sortl cap a Madrid la. c0 •
conscJeros de la Generalldad de Ca- la proclamnclon del estado de guerra, G. G. S .......... , .......... .
1'O50 Pulgrós . . . .. . .. . .. . .. . .. .
dre a. aquestes comiSsions, que fins missió de les Entitats Econòmiques
talufía y a su presldente, existe un tl- por lo que dlcha defensa debe repu- 1:!:10111 Moreno .. . .. . .. .
1'0':.!5 Jus~r1bo
... ... .. . .. .
MORT A CONSEQOENCIA ara sa.blem unicament que eren d'o- de Catalunya per tal de soUicltar
po aostracto o genérlco de Ugura de tarse legitima.
1'o·ao Augerr1 .................... .
Tomàs ::>oisona. .. . .. . . . . . ..
D'UNA BARALLA
delito que les sea apllcable.
brers Aquests visitants, sembla que del Govern que sigui revertit a Ja
1'En el negauo supuMto de que los Josep Vtlaró C. .. . .. . .. . .. .
O'[)() 0111 ...... ................. .
1'La lnfracclón del Códlgo poUtlco heellos p uaH:ran calUicarse de reiJe- E . lierran ...... .......... ..
La matinada passada morf el cl- no tenen entrada a l'ante-despatx Generalitat el servei de cobrament
0':.15 Esvanya .. . ... .. . ... .. . .. .
1'- rabotes conegut per «El Chino», a. o a ia sala d 'espera, on els visitants de contribucions de Catalunya. For.
con mot1vo del nuevo règ1men auto- llón, es evldente para los subscrlptos Joan Amat ................. .
1'- T!có .. . ................. .
nómlco Integral ha. sldo recogida en que este necho y Ja Jerarquia del se- J . A.M.... , .... .
1'- conseqilènci~ de les ferides que li
o·5o l'lunns .. . .. . .. . .. . .. . . .. ...
són atesos a raó del grau de pre- men l'esmentada Comissió els se·
1'CIIvei'!!OS art1culos al revlsarse el C6- ñor Companys, asi como el haben;e R. S ............ .
U':.!5 Gaset .................... .
1'- causà en baralla, al carrer de Mig- sentacio i elegàncla que llueixen. nyors Te"xldor, de la Unió Patro.
dlgo penal de 18'70, uno de cuyos co- declarado autor matenal del mani- E. B ............. , ....... .
0~5
Bordes .. .. . .. . .. . .. . . .. .. •
dia,
el
detingut
Joan
Astua
BahaAhir, doncs, en sortir al Pati del Ta- nal; Abelló, per les Entitats Eco.
1'metldos prlnclpales Cué adaptarlo a tlesto que él mismo propuso lo call- JOSep Vllaseca .. . ... .. . .. .
0'50 Casals .. • ... .. • . . . ... .. • .. .
0'f>O m onde.
los derechos y ueberes constltUclona- Ucaria de Jete de la rebellon supues- v. c ......................
0.!5 S . Mata .................. . ..
rongers ho férem amb certa precaules. Clertas lnCracclones de esta nuc- ta, a tenor de lo dtspuesLo en el l:r- l-ere Muns ................ ..
1'El cadàver, en el que es refereix ció pe~ tal de no trepitjar uns
0".!!1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
va. indole hau adqulrldo exi:itenCla tlculo 242 del Cócll¡o penal, po¡· na0'50 als seus veritables noms, no s'ba
vOUll)an)'S .. . .. . .. . .. . .. . .. .
.Minerves:
ciutadans que es trobaven asseguts Tarragona; Farreres, de la Conte.
0'50 gut identificar, ja que només se'l po..
penal en los nuevos articulo:; 130 del ber llevado la voz de los demàs y 1\1. Barcea ...... ...... . ..
0'50 Solé ...................... ..
co- a terra. ja que no hi havia seient derac!ó
titulo pr1mcro y 190 y 191 del titulo llaber dlrll{ldo órdeues como la citada. A. hcaruonte ... . . . .. . .. .
0'50 neix
Gremial de Barcelona; Me,.
ú .,.., Llovera .. . .. . .. . .. . .. . .. .
per «El Chino».
segundo, reterentes a las 1n!racctones Pt:ro los subocnptos, conslderando J. liJ.aand ... ... ... ...
per a tots en els bancs. En reco0'50
IJ':.O J. llas
......... ... , .... .
L'agressor ha prestat declaració nèixei uns quants dels comissionats rl.sta.ny, per la Cambra del COmerç;
de la Constltucton; en otros preceP- por lo que sc llll. d1cho In .no exlstenO':l5
M. Regué ................. .
Relligament;
108 se reco¡en infrace~ones de órganos eta de la figura del delito nebelton», J . SangelllS .. . .. . .. . . ..
0'25 davant el jutge, i ha di~ que no com els que hi havia en altres oca- B~farull, per la Cambra de la Pro1' - PtaJJCilll ... ... .. . ... ... .. .
pietat; Torras, de Granollers; 1
0'25 recordava res del que havia passat. sions,
-.z.tmarlos ael Estado, jcfe del Estado, creen excu:;ado entrar en el examen J. Places ........ .
l ' - • Fructuos ... ... .. . ... ... .. .
des de fa uns quants dies, la Cunill, de la Generalitat.
~blerno y mlntstros, en orden a de- de clerto:t actos ,;J.n¡rulares del señor J. Cortes ........... .
0'23
0'25 B:~lget .. . .. • .. • .. . .. . .. . .. .
Digue
que
havien
estat
bevent
curiositat ens mogué a interrogart.crmtnados debercs const1tuc1ona1es; Cvmpanys cu relaclon con la pos1 \.e F. l<à10:s ........... .
0"25 unes copes i no sap res més.
l ' - RoseU .. . ................. .
Creu los.
se ha \·artado o.s1m1smo la rúbrica de exlstencla de otros dclltos. porque R. Jover ........... .
O'JO
0"50 A Profitós .. . ... ... .. . .. .
la secc1ón se&unda. del capitulo se- blendo el prc;cedtmlen~o que se stgue A. 1\l.aJO ..... . . . . . . .
O':l:> que no pot ésser ell qui agredí el seu
o bO Baldomil
.. . ... ... ... . ..
Ens digueren que formaven part
El «Butlletí Oficial>~
O':l;) amic, però que no sap res en con- d 'una comissió d'obrers que flns el
gundo del titulo segundo. que com- acus"torto Y no ac~uando en nln¡,¡un Josep V1lar6 ........ .
0':.!5 J . .E'routos ... ... ... ... . ..
prcnde actualmeute los deliLos corne- caso este 'l'l'll:lunal dc ortc!o, cat t oo
1'cret.
M.
Goiet ................ ..
Llibreria:
dia
4
del
corrent
mes
estigueren
ocuEn
la
seva
edició d'ahir pubil·
tldos pot los lunctonarios publlcos en de ba.~e legal eu la ouerella pura que, Joan Ha talla .. . .. . . ..
1' 0':.!5 J RISpà . . . . . . . . . . . . . .. . . .
El jutge ha dictat decret de proel eJerciclo de los (leberes constltu- a eu Julcio, dlcho examen sea pertl- Tomàs 1-olc ... ... .. .
2'- cessament 1 presó sense fiança con- pat!l a les obres de perllongació de C!l-. entre altres les següents dispo0'25 A. PuJades ................. .
Ja Gran Via, o sia la carretera del SIClOns:
c!onale~. cncnbezada por los crtados I llente.
1'- tra el detingut.
u ;¿¡¡ R Pujades . . . . .. .. . ... .. .
.f¡·ancesc .Nadal ... • ..
Prat, i aeroport. Seguiren dient que
«Decret disposant que eis Ajunta.
t.rt1culos 190 y 191, reterentes a pre1'0'2(; A. PuJade.~ . . . ... .. . .. . .. .
JoBll Rovira . .. .. . .. .
eptos 1mpuestos a. las autonomias
0'50
Bala¡ueró .............. .
aquell dia es presentà un senyor que ments de Catalunya que desitgin obConclusiones
ELS MATEIXOS D'AVINYO;
FAM I LIARS AMABLES no coneixien, i amb el pretext d'és- ten.lJ: la. concessió d 'un lloc de Mos.
teglonales. Pero en nlnR'Ulla dc las
0'50
1'cucó
....................
.
4\lltl¡uas n1 do las nuevas detlnlciOPor todo lo cual, los suscrlptos es- Jacint Riera .. . .. . . .. .. . . ..
0'75
A Santa COloma, per qüestions de
l ' - N. N ..................... .
~ea legales de delltos se contempla tlman que debc nbeolvet·se a los prO- Miquel Molins .. . .. . .. .
1'- famllia es barallaren Joan Torras l ser el propietari, eis invità que aban- SO& d'Esquadra o de Guàrdia CivU ho
,_ J. Amorós .............. .
donessin el treball. Eis acomiadà. Els demanin a la Presidència. de la Ge1,_ Martí
fll golpe de Estado central o de los cesados don Luls Companys Jover, J06CP Solé .............. .
1'- Joan Satorras.
................
..
1._ Espies .................... .
oderes o.utónomos. Ello pudo ser un don .Juan Lluhi Vallescl, don Juan Franccs.: Figuerola .. . .. .
obrers. com és de raó, davant de les neralltat en el termini d'un mes, d'a..
1'El
segon,
amb
un
ganivet,
agredi
1
lvldo de la prevlslón del legislador Comorcra Y Solé, don Martin Esteve Pau Bové .............. .
1'R Pujades ...............
migrades explicacions de «l'amo», de- cord amb les condicions que s'es.
1,_
el
primer
i
li
causà
lesions
greus,
n este Códlgo exceslvamente casul&- Y Omm, don B~tenaventura Gassol Ramon Bc vià .. . . . . .. . .. .
0'50
Torruell:l. , .................
cldiren no plegar i continuaren la
1 ,_ Est,eve
Ico o pudo ser su prop6slto deJar Rovira, don Martm Barrera Maresma Varcla tcobmdor) ..... .
0'50 a conseqüència de les quals hagué seva tasca, convençuts, com els ha- menten.
0'50
. . . • .. . • • .. • • • .... • ••
Decret disposant que els Ajunta.
ucra del derecho punttlvo de l'a 1«.- Y don Ped.ro Mestres Albet, cuya con- Anl.ònla ............. ..
d'ésser hospitalitzat.
vien d1t, que treballaven per la Ge- ments de Catalunya que encara no
ubllca al ¡¡olpc de Estado para relc- ducta sólo podrà. ser enJulclada por Un bllbai .............. .
Suma
I SO!:UOÍX ... ... 83.450'75
L'agressor
fou
detlng-Jt,
I
davant
Joan
Palau
...........
.
o a las sanciones polltlcas de la la. opinlón pública, en e~ campa de la.
el jutge de guàrdia ha dit que sortf neralitat. Però novament es presen- tinguin servei telefònic el demanin
Joan Se&'Ui ................ ..
ca del Pilis y de la Historia.
polltlca, y por .ta Histona.
en defensa de la seva mare, insulta- tà. el «malcarat senyor» ~egons qua- a la Presid~ncia de la Generalitat,
n resumen, cncontràndonos en un _Ademàs p¡·oceue, con arreglo al ar- Rossenu r oreh . .. .. . .. . .. .
do} !alta de !lguras concretas o t1culo 2.<> del Cèx:II!:'O pen;ü v1gente UN GRUP D'Al\UCS Dl:: MANda pel ferit, i que tantes vegades llficà. el nostre interrogat- aquesta amb subjecció a les normes que s'ingenér1cas de delito adecuadas para y por la evtdente untlJurldlcldad que
com h agués d'intervenir per idèntic vegada acompanyat per uns mossos serei.xen.
LLEU:
d'Esquadra que es veu que porta-j Decret donan~ publicitat al del Qo.
~a call!lcticlón dc los actos que se im- IP. vtolaclón constitucional medlante Filomena Caballcrla .. . . ..
1'motiu faria igual o pitjor.
putan o. los procesados, y no slendo cel golre de E~tado". cenLral o reg!o- Francesca Rovira .. . .. . .. .
ven ordres terminants 1 obligaren a vern de la Republlca del 24 de maig
1'JlOSible al Tribunal proceder por anu- ual, supon-::, exponer al Gobierno de Dolors Rovira .. . .. . .. . .. . .. .
1' abandonar el tJ:eball 'als 42 homes' del 1935. relatiu als requisits que ca¡og!a apllcando los preceptos penales la Republlca Ics m:wncs que aslsten Amadeu I Dolors, admlr¡;,do------~----*------------ que treoallaven a l'obra i com a l Ien pet a l'adquisició d 'armes de
que acu<>t'n mayor a!lnldad o seme- o.l Tnbun!tl para estimar Que debe ser
res d'En Farrò.s ........ .
2'- 1
conseqüència, els transportistes l caça.
G
Ió
'3nnza, porquc en la materla penal ri-, objet.o de &anclòn penal dlcha con- I la seva !Illa, d'En Comcomplementaris.
overnac
ge el prlnclplo de la lnterpretacion ducta, !nclnyéndosc en lo suceslvo en
panys ................. .
1'rest.rlctlva, ni alendo poelble tampoco nt1estrn leglslaclon la con·espondiente Un esquerrà . . . . . . . .. . . . .. .
Ens explicaren després -ja eren
2'- tA MAR e A O E F AMA M UN O I A l
Decret disposant que, pels motius
call!lciU los hecbos procesales eu !lgunl de d<Jllto. con expres10n de la Dolors Toneu, admiradora
en grup que ens Informaven- que que s'esmenten, pas~n ~ formar part
SENS C:OMPET~NCIA
cuanto Imputables a los encausados pena cons!gu!ente.
1' de Pérez Farràs .. . .. .
havien
estat
a
la
Generalitat
tres
dels
Ajuntament d Avià i Lliçà de
en distinta Clgura de delito comprenMa<!r!d, 6 de Junlo dc 11135. - An · Maties Conesa ........ .
0'50 E N O U R A C I Ó I, f e 0 N O M I A
vegades I mai no havien pogut expll· Munt les persones que &'indiquen.
dld.o en el Còdlgo penal y que no tonlo Maria 3bert, Francisco Basterre· Teodor Torra .. . .. . . . . . ..
O' JO
car el fet. Aquesta vegada portaTreball
~aya sldo objeto de las callflcac10nes choa, Manuel Alba, Basllio Alvarez i Narcis Toneu .. . • .. .. .
ESTACIÓ DE SERVEI•
0':>0
de la parte queretlante o de los de- Gabriel Gonzàlez l"altabull.
ven un advocat que gestionava l'enOrdre anul.Jant 1 deixant sense
Josefina Conesa .. . .. . .. .
0':>0
tensores, porque le està vedado al
GARATGE
EL
ECTRIC
trevlsta amb el senyor Pic 1 Pon.
0 '50
AUOIENCIA
Josep Toneu ... ... . .. ...
efecte la del 22 d'octub~:e del 1934,
Tribunal plantear la. tesis -ruera del
1' Francesc Rovira ... .. .
Moià, 6 i 8
-El menys que poden fer -deia e_n virtut de la qual el funcionari de
ELS ALTRES VOTS
caso a que se refiere el articulo 733,
1'Jaume Guàrdia .. . . .. .. .
1
PRI!\lERA SE<XJIO
un dels del gruP- és escoltar-nos. Estat senyor Joan Bernaldo de Quique no es de apllcactón en la causa
1' Antoni Pous 1 Solà ......
PARTICULARS
Homicidi. - Es veié la .:.1usa con- Del contrari n'hi haurà. per calar-hi rós 1 Acosta. fou nomenat cap del
presente-, puesto que lo que no
1' Joan Curós ...
tra
Pere
Flores
i
Rojas,
acusat
d'hafoc...
De~artament de Treball de la Geneexl.ste en el mundo, hay que estimar,
A Ja sc!>Sio del Ple del Tribunal de Ha.mon Munts ...
1'ver mort Antoni Martínez al seu do1ndecllnablemente, la ausencia de ti- Garnutles. ultra el voL part1cular del Josep Canudes .. . ... .. .
Eis del grup ens han deixat per rahtat.»
1' plcldad o delito aplicable a los he- l'enyor Sbert, els senyors Mmsu!Jón Ramon PlaJJas . . . ... .. .
miclll del carrer Florida, el dia 29 tal d'anar a reunir-se. Això és tot el
1'chos segun élltc>s t>nn "do PnJuicindos 1 Gil, varen oposar-se a la pooenc1a Ramon Corbatera .. . .. .
de juny darrer. Els dos homes ~Jr.m que ens han explicat els comissio1 'y callttcados.
formulant tambó vot particul:u. El .FraJJccsc corrlus ...... .. .
1' veïns
I, segons sembla la dona del nats obrers de les obres de per.llon•.
La causa contra els ex· mort cercava
senyor l-.Un¡uljóll considerava que elS Joaquim Oriol ........ .
1'raons continuament al gació del carrer de Corts Catalanes.
De Iu causas de ju&tltlc.lcton li de la Coru,ellers havien SE'cundat Ja lniCia- Ramon Pous ........... .
0 '50
matrimoni vef. En un d'aquests cabOS,
ausencia de culpabilidad
tlva del I!Cnyor Companys en un de- G. Cabo.llerla ... ... .. .
consellers
de
l'Ajuntament
1'Ens han fet recordar que el gesConstderando que en el negado su- llcte de rebeli.lò comuna 1 demanava E Alberlch ........... .
el dia del ret, la. dona esmentada. va
1Els ex-regidors senyors Gratiler insular el processat 1 la seva dona, tor d'Obres Públiques, senyor Vallès
uesto de que ruera pos1ble adaptar per al senyor Companys trenta anys Antoni Alcoverro
... . ..
2'i
Pujals,
deia fa uns dies que havia
a conducta enJwclada a alsuno dc de reclw;lò, 1 per als Con>:ellel'!! de Un que l'han d 'operar ...
2'- Barrera i Benet Man. uan estat al 1 la mterfecta, en mtervenir a 1a lluios tlpos de delito propuestos, no re- sis any¡¡ i un dia a dotze anys. El Una compradora I una veju~jat número 12 a prt!sentar i acre- ta, va produir una ferida al coll del visitat les obres de què parlem, i
ultando probado que ni lndtvldual senyor Gil 1 Gil df:'maoova per al seafegi
que
havia donat un ma.
nedora del Mercat de Ja
ditar la seva insol vencia.
processat. Aquest va entrar a casa jor impuls, hl
CAMISERS
colectlvamente los procesados se nyor Companys vint-I-un anys, cinc
tota vegada que tenia inConcepció, a la memòria
i
va
armar-se
d
'un
garuvet
amb
el
alznron en annas, 1ndepeudlentemen- mesos 'i un dia. I per nis Consellers
6'de Macià .............. .
terès
a
facll1tar
l'accés
a
l'aeroport
BARNUSSOS NOVETAT
te de los actos del Sr. Companys, a vult anys l un dia.
qual produí la mort a .Martínez.
Montserrat Ollvé, del Merdel Prat de Llobregat.
los que nos refcrlremos después, se
El projecte de scn~èncla del senyor
Des de 12 pessetes
2·cnt de la Concepció .. . .. .
Tots els testimonis i oreu favorables
Caldria,
doncs,
ocupar-se
una
mica
rataria en todo caso de un delito Mlngu1Jón va tenir solament el seu T L ..................... .
2'al processat 1 en el vered.lcte de cul- d 'aquesta qüestió i explicar que pasVESTITS BANY LLANA
Intencional no consumado, cometldo vot; el del ht!nyor Gil I Gil va ésser Rosa. Costa . .. .. . . .. . . . . ..
1pabtlltat s'aprec1aren dos atenuants,
para evitar un mal en conciencla y voLat pel sen~or Mahlque~ i el senyor Matrimoni Antoni I Marta.
amb els 45 obrers que t reballaven
5' Des de 6 pessetes
Casa recomanable llei seu pt-l:a
per la qual cosa el tribunal obri el sa
por lo que ya se ha couslderado se OU. El total de vots discrepants de Llutsa V .................
1' per la Generalitat.
.
representaba por los procesados mu. la sentència Jou. done.~. de vult: cinc Ateneu Republlca
judict
de dret, en el qual el fiscal
fresc
i
menjars
d'encarrec
Federal
26
cho mayor el blen jw·ld1co lesionado amb el senyor Sbert, dOll amb el sedemanà la pena de dotze anys 1 un
1La Flama» Gràcia (ter·
Y estlmando para la valoración de nyor 011 I 011, 1 un del senyor MinGran terrassa d 'est.1u pròpla per
cera vegada) .. . . .. .. . .. .
25'dia
de
presó
menor
pel
delicte
d'hoL'assemblea
de
forces
blenes en collslón los hechos de~de gu!Jón, sl bè el senyor Mo.blquez, per Un català d'esquurra ... ...
1'a banquets 1 festes
trucidi i dos mesos i un ella de presó
el punto de vista social y de réglmen, a no treure autoritat a la sentència, Romà
I Jordi (se¡¡onA. veg.)
l'vives
per les lesions a la. dona del mort.
dado el estado de conclenc!a de los també va votar-la, malgrat baver-se Un ¡¡,·up
de
catalanistes
t·eAmb
motJu
de
la
tes~a deis paprocesados examlnado en Jas consl- 1 adbe:lt abans a un \'Ot particular.
El
defensor
demanà.
l'absolució.
publlcans de Vllnsbal de
letes, avw, sueultu~s coberts a
A dos quarts de cinc de la tarda
deraclones del número l i de este voPrenguet·en part en la votacló :ll
El tnbunal aprectà dues atenuants
Mar
v<>¡sada) ......
25'prens molt ajustats
to particular, son de aprecl:u. a. Julclo I membres d!.'l Tribunal, dels quals M. B. (sisena
1 condemnà al processat a la pena de ba començat l'Assemblea de les forV. tdcure setmanal)
~-de los subscr!ptos, lns exlmentes de vult m:mLmgueren vots particulars un adirurador
de Companys
dos anys, quatre mesos i un dia de ces vives de Catalunya, la qual fou
- PA~:Sl'.lü NACIONAL, 62los numeros 4.• y 7.• del articulo S.o (senyors SberL. Baster1·echea, Alvarcz Socis del r:;tndicat
cEl PrOpresó i 10.000 pessetes d'indemnitza- convocada per tal de demanar que
del Cód!go pennl, porque, eu efecto, <Bnsllio), Tal tabuli, Alba, Gil 1 GU.
Barcelona. - Telèfon 19235
grés» de Martorell .. . .. .
25'
ció 1 250 pessetes · de multa per les sigui retornat a la Generalitat el
respecto al prtmero, el Códlgo se re- Mahíquez 1 Mln;;ul)ón), I tres havien Una que espera sentir l'Acobrament de les contribucions. La
!let·e a de!ensa de derechos y eatos e~tat recusat,¡ lten:;o.:-:~ Pradera, Rmz
lesions.
zafia lSlsena \'Ogactn) ...
l 'pueden ser publicos o prlvados, con- del CastUlo 1 A!art!nez Sabater); uns Margarida
SEGONA SECCIO
reunió se celebrà al Saló d'actes del
J:o'erré
¡segona.
LA «HISTORIA DEL S\.JLvecurrlcndo Ja clrcunstancla de agre- 1 altres ¡;umen onu. I dels 21 en resgada) ................. .
Suspensii>. - Per manca de jurats Palau amb assistència de gran nom1·Noces
DAT>1, DE STRAWINSKY,
slón stn lnttmaclón prevla y de ncce- ten deu (scnyol'll Martm ) Alvarcz., Me.l'ce
Pons
(segona
veg.¡
..
.
es
va
suspendre
la
v1~ta
de
la
causa
bre de delegn.s. A la presidencia eis
EN SESSIO ((1.\DRADORu
sldad racional del medlo empleado Meràs, M. TraVINil\6, Becena, Pedra- Adela Coll (pnmera vea.) .. .
Ahir va temr lloc l'enllaç matri- per abusos desnoneslos.
senyors Pic 1 Pon, 1 eis consellersL'è
para repelerla o lmpedtrla. Y en c=n- gal, MaHiottt, Alcòn, G. dc los Rto.>, l:'ere Iiul'ué, de cunit .. . .. .
2'm01~al de la di.,tll1¡pda senyoreta.
gestors de Finances 1 Treball, sexlt de la representació i auctici6
TERCERA
SLCCJO
to al número 7.• del mlsmo articulo, Sampol 1 Ga-..setl. u1úcs que podien 5 antlcatòllcs 1 e¡;querl'lsVety Ca1dona 1 Buldó, ami:) el coconcurren las clrcunstanclas, como se have.· vo~at la scnt.enc1a Sl els recuEstafa en unes joies. - Es veié la nyors Escales 1 Torrents, 1 els r epre- donada per «Teatre de Càmera» de
tes ........... . .. .
:.!'óO negut mdu:strial d'aquesta c1utat,
ha dlcho, de que los actos tendian a ~<ats ¡;'haiJUessln mhlblt, en el qual Veella
sentants de les entitats econòmiques l'obra d'I.gor Strawinsky «Història del
....................
.
l'- J l
Freixes i Ferrando. L'enhora- causa contra l\..1ànus Messagu!t, acuevitar un mal r eputado mayor Sln cas la s=tèncin no hauria tingut Una admiradora d'en ComSol~t», h~ fet decidir el setmanBl'l
sat d haver po.,at or balX en un en- senyor Sabat.;, Torras 1 Farreres.
que la bltu<.~clòn de necesldad se bu- majoria 1 el 'l'rlbunal s•taurm trooat
«Miradorl>, d'acord amb «Audicions
2._ bona.
panys
.................
.
càrrec que havia r ebut per a. ésser
blera provocado ln&enClOUlldamente, t:n un cas de ~;cntl:ncla cu discòrdia, Dvs matrimonis d'esquer.a,
Obert l'at\-e pel senyor P.c 1 Pon, In~es», a patrocinar una segona
complimentat
en or de catorze qui- feren ús de la paraula el senyor audictó representada de l'esmentada
ya que. por el coutrarlo, se tratò de previst a. la llet d'En~u<!lclament CrlNarcis Salas 1 muller, Raprevenlrla comun1cando con el Jefe mmal; d acor..t an1b I nrllcle 164 haulats.
6'mon Redon I muller .. .
Cabré, en representació de la. Cam- obra, sens dubte un dels moments
del Estado y evltando los desordenes rlcn cslat sotmesos a votació tan sols Tres
El
fiScal
soHicità
la pena de quatre bra Mercantil, el senyor
germans,
.. .
s·Farrer~. més interessants en tota la produc-'
públlcos y, Hnalmente, los pt·ocesados ell! dOll crit~rts més favorables als Isidre Tomt.s, dedeSitges
Copons
mesos
1
un
elia
de
presó
i
la
lndemsacri!Jcaron su poslclón política y processntll, és a dir, uer al senyor
veg..cta) ......
l'rutzació de la quantitat estafada, que per la. Confederació Gremial, el se- ció de l'autor de aPetrUlxca».
personal al Interès publlco lnterpre- companys el del senyor Sbert I el Un(cinquena
nyor Sabaté, per la Cambra de la.
Aquesta «Sessió Mirador», Ja qual
catalanista. de I'E&puja a més de rnll pessetes.
'Lado :oegun su conclencla.
del senyor Gil I Gil I per nJs Con5'qucrra .............. .
Indústria; Torra.s, regidor de Gra- per la seva banda «Audicions Intl•
Seria tamblén de apllcaclón en este sellcl'll el del ~enyor Sbert I el del se- L'Ex.
QUARTA SECCJO
num.
502
...
..
.
.
.
.
10'caso la no exiglbllldad de otra con- nyor Minguljón.»
Processat que es conforma. - El nollers, Maristany, per la Cambra mes» considerarà com la seva dar:
2'Ferran Rabell a. .. . .. . .. .
processat Josep Salat i Bosch, es con- de Comerç; el conseller-gestor de r era SeSSió del present curs tindrà
a·Un a.ro.¡ont\s .. . .. . . .. .. .
EXPOSICIO
COL-LECT
IVA
Treball senyor Torrents, per l'los- efecte emb els mateixos elements de
:.!'Josep Nicolau . .. ... .. . .. .
O RGAN ITZADA PER LA formà amb la pena de dos mesos 1 titut Agrícola de Sant Isidre; Pal- la primera. r epresentació demà dfl
CAMISES - CORBATES - VESPere Junoy, de VIlamaJor .
5'un d.la que se 11 havia aplicat per
SALA PARES
TffS BANY
B A R N (J S S O S
J Parellada (QUota setmamer, pe1· la Cambra de la Propietat; vendres, dia 14 de juny' al Téatre
:~·Com cada any, 1 potser mes quo un delicte d'estafa.
nal) .................... .
el conseller-gestor de Finances se- Studium.
'
CAMISA A !\tWA: 18 PTES., AMB
J osep Gual, de 'l'orredemma1,
1
Exposició
orgarutzada
per Esnyor Escales, per la Cambra d e CoCOLL 1 PuNYS
bnrra ................. .
2 - tabbments Maragall amb obr~ seNOTICIARI
merç, l finalment el senyor Pic 1
Vestit SENYORA, CAMP I .. LAT.IA
ELS CONCERTS SDIFO.
Una republicana anticlerical
P~1g de UrA<:Ia, 58
10, I lec(es de pintors la producció dels
¡quota setmanal) ..... .
NICS DE LA BANDA MUHa pres possessió el senyoc López Pln.
95 PTES. (Model exclUi>!Ul
Teleton 80321
quals
és
venuda
en
exclusiva
per
E S. S. (quota setmaJJal) .. .
2
NICIPAL D E BARCELONA'
- Ahir, al matl, al saló del
Tots posaren de manllest els per0'50 aquelles galertes, constitUeix un d els Avilés.
MagI .Marès .. .. . .. . .. . .. ·
AL PALAU DE BELLES
1'esdeveniments artístics més l.lDpor- ple del Palau de Justlc1a. tingué lloc judic.s que r epresenta pels centriUn noi torn eret .. . .. . .. . .. .
ARTS
la presa de possessió del nou pres1- bulents el que l'Estat s'hagi incauOn noi català de l'EbQuerra
1'tants de la nostra cmtat.
tat del cobrament de les contribuOna admiradora d'ells ... . ..
Diumenge vinent, dia 16, tindrà. lloc
2'La maugurac10, celebrada el d.is- dent senyor Manuel López Avilés.
Per les llibertats •.. .. . .. .
A l'esmentat saló es congregaren clons l demanaren que aquest ser- al Palau de Belles Arts el 99è. Con~
6'- saute, fuu pres1d1da pel senyor Joa.Un soci dc l'Ateneu Repu5._ qul.ID Folch 1 Torres, director del tots eis magistrats, jutges fiscals, re- vel torni a passar a. mans de la cert Simfònic Popular de la nostra
blicà de Orà.<:la .. . .. .
lators
secretaris, oficials de Sala 1 Generalitat.
Orquestra Municipal d'lnstrument.s
El benèfic Grup t:Zit de Bar- La Diada Sardanista al cim Teresa PI .............. .
1'- Museu de Barcelona., que portava
El senyor Pic i Pon, en el seu de Vent, 15è. de la present tempora•4
5'la representació del Conseller de altre personal de l'Aud.lencla.
Una fanlllia del Cam111et
celona celebrarà As~emblea general
del Tibidabo
El
secretari
de
govern
llegi
el
dediscurs
diu
que
en
l'esperit
Una
de
esquerrana
tots
..
.
..
.
.
..
1'
Cultura
da de Primavera.
reglamentària el proper diumenge,
Una humanitària ... ...
2'Unarumement han estat elogiades eret pel qual es nomena el senyor està. el que slgui reintegrat a la
El programa d'aquest COncert COil•
dia 16, o. le.s onze del maU, a restat- · Tal curo hem vingut anunciant el La
nena P1lar Ramis, a la.
López
Avilès
president
de
l'Audiencw.
Generalitat
aquest
servei
1
afegeix
._
totes
IE'S
obres,
i
la
major
té l'audició integral de la músic¡¡. d 'eÇ
part
han
ge social <Gtrona, 8, pral.), per a vinent diummge, dta 16, mati 1
memòria de l\1acll .. . .. .
2
Territorial
d
e
Catalunya,
i
el
senyor
que
el
Govern
té
estat
bones
ja
impressions
adqwrides.
cena
composta per Beethoven per •.
fer una exposició de l'~tat de r.omp- dn, lindrà lloc al c.im de Ja munta- Antoni Catall, Teresa Lladó,
Pomares com a mag1strat més antic respecte a l'assumpte. Fa un elogi lliW?trar la r epresentació de Ja te&-.
matrimoni, admiradors <1e
tes i procedir a la renovació de càr- nya del 'I ibldabo, la celebració de la.
prengué el jurament al nou president, de la fonna en què s'efectuava a- gèdia «Egmond», de Goethe. Aquea-,
Companys 1 els seus Conre<:s. Es . prega l'assistència a tots Diadn Sardanista organitzada per les
6'.............. .
el qual es possessionà del càrr:!<:.
quest servei 1 del qual s'apoderà. ta audició anirà acompanyada de la.
el¡; associats.
.
entitats sardanistes de Gràc1a Sant J. sellers
1' T. I R . .M ....... ... . ..
Seguidament, tots els presents com- l'Estat en el mes d'octubre per haver recitació de la. traducció catalana del
Es po&\ !11 cone~Xemer,tt de les Gervasi i Sarnà. d'aqul'sla cít.tat.
l 'Jull Cusachs .. . . . . . .. .. .
plimentaren
el
senyor
López
Avilés,
circulat rumors en el sentit que comentari poètic escrit per l'iHustre
per:;oues q~e s mteressm pe:s cursos
1'Les prestigiOst>s cobles Barcelona Domènec Gelabert . .. . ..
el qual féu les Visites de protocol.
els diners recaptats podien haver literat Eduard Marqulna, la qual ba.
1'gratUlts ct angli':; or¡anttzats pel Albert-M.nrtf, Popular i Principal del Tres nens d'esquerra .. .
6'Visita de compliment. - El presi- servit per a tlns revolucionaris, 1 estat confiada a l'aplaudit primer ao-.
London Club IAUZias .~eh. 2, se- Llobregat, seran les encarregades de T. M .................. .
15'LI. ... ... ............. ..
dent del Tntunal de Cassació senyor h!'-ver-se comprovat, m és tard, que tor Enric G!ménez, professor de l'~
gonl, que la mscnpc10 es tancarà desgrnnnr l'intcressanl programa se- M
Ag¡·upacló Obrera RepubliGubern, r ebé la. vlSita de compliment alXò no era rt i
t t
cola d'Art Dramàtic de la Generall;.:
defiOit~vament el, dia 14 del corrent. gons el qual es desenvoluparà ta
27'cana Federal !llista 101 .
del nou degà del coueai d'Advocats
ce
per an cal des- tat, 1 els dos clieden que
formen pan:
., •
mentir-ho rodonament.
-'lai com s ~uncta oportun3- festa. A mes a més, l'Orfeó Gervasienc Els matclltos de cada &etsenyor Roig i Bergadà.
A contlnuac!ó donà. compte d 'un d'«Egmont» seran interpretats pe r
s·mana ................. .
ment, el vinent ~umeng~ s~ ~le- dmgit pel seu mestres senyor Ernest
2'De l'a~mplat del carrer de Pere telegrama rebut el qual diu; "Re- l'excellent cantatrm Pilar Rufí. 'ció
Corts, 613
brara, a .la Resldenc1a d oticm~tes Cervera, donarà un concert a base Una catalt.na R . 8. G. ... .. ·
IV. - Davant el Jutjat numero 9 ibi
te
Llluramen~
per liQUidació
(Via Laietana. 261 , el segon festtval també de sardanes
Figurarà també en aquesta audi ~
Eugènia de Lout.ctuslú
Pintura han prestat declaració alguns testi- e
su
legrama. Desde luego me
primera edJcló llibre Pere
artfstico-musie&l, organitzat per .la
·
112'30
Viladnc
monis més en el sumari per l'atemp- ser!\ muy grato r eclbir comisión el Concerto en sol major de Beet.bO"
Follt ................... ..
u
dita institUCIÓ.
per a plano 1 orquestra, la ~
Un grup d'obreres da Casa
Vicenç Komero
tat contra un tramvia al carrer de e.nunciat ~u telegrama, Abrazos. Cha- ven
BALLADA ORGANITZADA PER
I)
de solista del qual anirà. a càrrec
8 '85
Cuberta (novena ve¡adn).
Pere IV.
, papne a .
«G ERI\1ANOR CATALANA'D
Guillem Bergnes
Una quota setmanal (vinl'aplaudida
pianista senyora ~
Els pèrits armers ban dictaminat
Finalment foren llegides les con«Am1cs de l'Art Veu,,
2'tena vegada) ... .. . .. . .. .
de Bas, i el programa resol.,..àJ•.
El proper diumenge, dia 16, a les
sobre els projectils trobats al cotxe elusions que es presentaven a l'a..- Aznar
'
sis de la tarda. tindrà lloc, al SalO UNIO REPUBLICANA, de Ba(maquetes 1 reproduccions)
1 els que causaren les destroces a. probac16 de l'Assemblea d"'Ent1tats completat per l'obertura ccon
del mateix Beethoven.
~
de Garcia Hemàndez, cruUia Indúslaguer (segona. llista);
l'auto
1
al
tramvia,
1
han
dit
que
Econòmiques
de
Catalunya"
1
que
El Concert començarà a. un q
Fms el dJa a
t.na, una audició de sardanes a càr- t.1 Prats ..............
1'corresponen a les càpsules abandona.- ~P a toamb el Paràgraf següent: de dotze en punt.
MUL TES A DI VE RSOS ES- rec de la Cobla Montseny, sota un M. Bosch .............. ..
1'des.
er
t
l'exposat
les
Entitats
que
L'íngrc.;;
serà U1ure, com de
TABLif.tENTS DE L PARAL· prog rama que anunciarem oportuna. U Romà ... ......... .. .
2'El ferit, conductor del tramvia, subscriuen r eunldes en A.sl:;emblea turn, i l'accés del Públic al gran s ..,
LEL
0'50
ment. OrganitzariO «Germanor Ca- .M. .Frotttós ... ... •.....
Bartomeu Sàncbez, segueix en greu esperen confiadament del Govern de de festes del Palau de Belles Arts 5
0'60
M. Aubel·nl ... , ...... ..
El senyor Jover Nonell, en rebre talana».
estat sense poder declarar.
la República que deixant sense e!ec- 1ectuarà per la porta principal. ~
0'50
M. Subirada ... ... .. . •..
els periodistes eis manifestà que
1'T. Enric .............. .
Diputació, 262 • Teléfon 18710
Es recorda. al públic que les po o;
s'hav1eo impaso.t diverses multes a L'AGR UPA CIO SARDAN ISTA
1
1'T.
Torrea
.........
,
....
.
DE
del gran saló de festes restara~ 1,
emprcs:ms de locals del ParaHeL
1'D. Carrobe ........... .
ART 1 O.l:tNAMENTAClO
BA R CELON A
ses durant l'execució de les o ~bill
Ategi que en el Consell celebrat
1'R. Hortelano ... ....... ..
es prega a les persones que ~r d~~
n. Tarragona s'haVlen tractat asL 'Agrupació Sardam.st..a de Barce- J. Batlle ............. ..
1'Grau Sala
Ventalls l guatxos
VIES ORINARIES • BLENORRAGlA - VENERI
1'- IL. Aulina de &Iata Apunt-'3 acolonu
després de començada l'execuCló.enti
sumptes de tràmit, especialment al- lona ha Oriflnit.zat per a aquesta nit J. Pla ................. .
1'J.
Montoliu
..............
.
IMPOTENCIA
•
CURACIO
ABSOLUTA
na obra que, per respecte alS ~ttl'J
guns c¡ae es refereixen al conseller una audic16 de sardanes a la P.laça
Angels santos
Pmtures
Espanya 1 dependêni als &rtistes s'abstinguin d 'lO
f
de Treball, sobre les funcions que de l'Angel, a càrrec de la cobla Bar- Fonda
cla ........ . ......... . ..
100'Consulta de 12 a 1 l de 6 a 8 • Carrer SAlliT P AU, 66, Pral.. 1.•
de
penetrar "a l'esmentat saló
seran lliurades a Governació.
celona-Albert Marti.
Fms el U de JW11
1'M.. Saw-et •.• ~·· •.• ,,, ••••.•
l'acabament de l'obra.
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Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el Vostre diari.
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ElS ESPORTS

7

•

TELONS CURTS

CA. PITOL

UNES uMEMORIAS» INTE•
RESSANTISSI MES
Seran les del veterà actor Enrique
Chlcote, company inseparable de Loreta Prado, i ambdós representants
autèntics d'una època gloriosa de
l'anomenat ¡¡género ehlco». Demà,
divendres, Ch!cote llegirà, a l'Associació d'Escriptors I Artistes, de Madrid, les seves «Mcmorias», les quals
seguidament seran editades. No cal
dir que aquesta lectura ha desvetllat ¡randlssima expectació. Ens
sembla. naturallssim. Les coses que
pot dlr Chlcote de la història del
teatre!

DEMA, ESTRENA

Després del triomf
del Sabadell damunt
el Betis
La suspensió de LA HUMANI-

TAT ens ha impossibilitat de donar
totes les referències de la gesta que

Els Campionats de Catalunya
de water-polo
Partits que es celebraran aquesta
setmana:
Dia 13. Tercera categoria A
Athlètic-Barceloneta, a la piscina
de Montjuïc, a Ics vuit del vespre.
Bareelona-Catalunya, a la piscina
del e N. Barcelona, a les vuit se!
vespre.
Dia 1S. Tercera categoria B
Athlètic-Barcelona, a la piscina re
Montjulc, a les vuit del vespre.
F. A. E. E. T.-Barcelona, a la piscina de la F. A. E. E. T., a les
vult del vespre.
El partit Catalunya-Athlètlc que
s'havia. de disputar el dia 7, es jugarà el dla 15 a la piscina de Montjuïc a les vuit del vespre.

palda a Margarita. El maestro de
ceremonias inslste eDtonces:
-Sln duda DO me ha. ofdo usted...
Se trata nada. menos que de Margarita Xlrgu...
Raquel:
-Si, sL.. Lo he oido a usted per.
fectamente. Pero como yo no com·
-se 1anza al bonito oficio de maes- parto la.s ideas de la. Xirgu ...
Y Raquel -«née:. Franctsca Mar·
tro de ceremonias:
qués, de bastantes màs años de edad
-¿No se conocen ustedes?
La. Xirgu -que està muy bien edu- que Pastora. Pena, natural de Ta.razona de Aragón, etcétera,- se marcada- inicia una sonrisa.:
chó con un aire de gran dama que
-No tengo el gusto...
!edra. los habi
la. eda.d d
allà
•
e P
por
-¡Ah! Yo cref... Pues nada, Mar·
~:c~o~~. ~~Úb~~e~~al~
garita Xirgu... Y Raquel Meller...
Raquel -«Déet Francisca Marqués, pechar nunca ba.jo el voluptuosa stg.
de bastantes màs años de edad que no de la rumba.
La anécdota es perfectamente auPastora. Peña, natural de Tarazona.
de Aragón, profesión: sus labores y
cantar el cGltanillot- vuelve la. es- téntica, Y por eso Dos hemos decidida
a narraria. No porque nos extra.ñe,
ni muchlsimo menos. La histeria pollUca es también vieja en RaqueL
Ustedes se acordaràn seguramente

POBRA SENYORA!

I

RAQUEL MELLER I «LES IDEES
DE LA XIRGU» •• :

Rl!v

Ens plau reprodUir aquest solt, graciosissim, que publica eLa Vou.
El sàbado de ma.d.rugada en el CoTINO FOLGAR
les gestes que el Betis ha rcalit'Lnt,
l!seum. Monte"""ldo _ tufos _.M~.
aprofitable, canforça
tenor
un
Es
a•~
...,,
el Sabadell ha palesat ~sser més
botitas rojas - va Y vlene. La Gàta bé, és discret actor, etc. Però a
equip conjuntivament 1 àdhuc indi·
mez avanza con su «pose» magnúica
Tina Folgar ll costa trobar un teavtdualment. Linia per Unia, excepte
de gran cvedette». (A propósito, Montre on pugui treballar seguit i del·
el porter Urqu!aga, les catalanes suWARI!El BROS
-~ed
Carvajal
Margarita
teagudo:
xar al.xò dels «bolos•. Ell treballa per
peraren, tant en inteHigèncla de
prenos
probablementela conoce,
tal de trob:u teatre, i ningú no dubjOC. com en precisió 1 serenitat, els
se
nosotros
que
para
anoche
guntó
ta que, a la fi, en trobarà... Serà.
l)a,SC0-8.nda.lUSOS.
qué
c¿Por
usted:
a
preguntàsemos
lo
possible que alxò, però, no s'esdevin·
Ja des d'aquestes columnes hem
ha·
a
nú
a
invitado
habràn
me
no
gui fins el setembre vinent, 1 que
dit abans del desplaçament del SaTIR
en la fiesta del Collseum?
algo
cer
teatre on treballl Tina sigui l'Esel
badell a Sevtlla 1 com a conseqüènusted, Ca.rcellé? Anoche no be saluClaro que como no me !nvita.ron me
cia dels partits elimlnatorls del Celdado a la Xlrgu... ¿Por qué no me panyol, amb Josep Santpere, natu·
vi la función tan cómoda àl!sde m1
D'ESPANYA
CAMPIONAT
DEL
ta que l'equip del Vallès havia reprorroga usted dos dfas màs?» Ahora raiment, 1 a base de vodevil sonor...
butaquita. Pero h verdad es que, en
PRE·OLIMPIC
trÓbat la ratlla mitjana que li preb!en: la Xirgu no debe ofenderse
el fondo, estas pequcñas dcsatenciocisava per a tomar a tenir el conAteneu Popular de Gràcia
junt i efectivitat que tenia. Dèiem
ta dejan una 1tór!stc ... »> co.;men lf•=m!é.'It~.I'] ~~e~~u~~~~. ~Q~~~i~~~~~ :~~~cio~ P: ~eac:O~erpod~:m:
g~s
La victòria catalana
1os - - - naje de talento en España era el cordarle una anècdota de que fué
--- az -a con muac n- exp::mac
que sl tornava, com crèiem, amb un
Ha causat molt bon efecte en les faralaes
La secció de Cinema de l'Ateneu
azules con Junares blancos
resultat honorable de Sevilla, diflcU- t'sferes esportives la gran actuació de «Morena
clara». Y los Dmmanlt's A V U J G RAN E XI T D E general Prima de Rivera ... » «Que sl protagonista hace ya mucbos afios Popular de Gràcia demà, dl vendres,
sortien
Lliga
de
ment el Campió
Blasco Ibàñez era un estafadl.lr, al una «vedette» de las variedades en donarà la darrera sessió d'aquesta
dels tiradors catalans en el campia- Negros -tres, exactamente como las
ria i els fets ens han donat la raó. nat d'Espanya pre-olfmp!c que orga- hijas de Elena--, que imcian un paso
que nadle teia aqu! ... t ¡Ah! Debe Maravillas. Entró un dia en el salon· temporada al local del Cinema TeaRo' celebrem, com a catalans i do- nitzà el Tir Nacional. Malgrat tenir d
de ser terrible esta melancoUa de clllo, y para hacer màs n<>tente su tre Bosc, a dos quarts de deu de la
d0
tte y 1 Le
sobrevivirse: mucho màs terrible to- desdén a cterto caballero .....
• pomonar
a
blement com a esportius, puix que descomptat i previst un trio-• amb e cc1aque
».
con quien nit.
a
olor
-<:on
sale
que
rubia,
y
posa
uu
En aquesta scsstó es presentarà
les victòries del Sabadell han estat carra. bina de !llat." i pistola lliure, clavo- del cuarto que se mandó badavia en una mujer, con esos espc- estaba molesta, estrechó la mano a
adquirides d'una forma esp?rtiva tan l'èxit aconseguit pels Incansables es- cer la M:embrives. ¡Gran tanda de
jos crueles que cada dia descubren todo el mundo, excepto al caballero per primera vegada. a Gràcia el film
gran experiment».
convinCent que no ofereiXen cap portistes d'acf ha causat cert estu- crvedettest! Monteagudo -tufos griuna arruga. ¡Tiempos de 103 recita,. en cuest!ón. El cua! se apresuró a rus «Eladvertir
que en el poc t~mps
Cal
dubte, sinó que únicame11:t el reco- por per l'esclatant, i més sl es té
les de la Comed.ia.l, cuando el fino
j
bot'
Y pàlldo Gómez Carrillo acababa tranquillzar a los cont.ertullos: cNo que fa que aquesta Secció està for1tas ro as- brujules entre las
neiXement del vençut, PUIX que no en compte l'mdeclSa que resultà la ses,
se preocupen ustedes, que esto n.:> es mada, aquesta és la segona peHicudel alma
llustres invitadas. «¿Trae usted sus
d 1
·
és amb aquelles barroeries i trucs pnmera
0
11
que nada. Los !oros maleducadoo no dan
«
de mventar aque
jornades del· mú.sicas, Cella?» c¿Qué le pasa. a
No dubtem que això
tan indecents del futbol que s 'han camptonat eperesalsquatre
canta»! Boy, cel a1ma que canta:. la mano as1 como ast... » En efecto: la que presenta.
i causà ve- Valeriana, Aurora?» «Peplta, ¿va uspúblic que ens
imposat. Ra estat l'esporttvitat ~ rltable sensació lanostres,
pesetas. nosotros """' ...ftmos contarlc a la. Xir- plaurà al nombrós presèncta.
cuatro
a
cantar
que
t!ene
novel·la
la
en
basada
acta
primer
el
integro
bacer
a
ted
que
classe
gran
honora amb la seva
IJV'U ...
racterist!ca pròpia. del SabadelL Amb demostra.ren alguns dels tiradors toA duro toda lo màs. ¿Y mañana?
Completarà el programa «El camí
Las filas de admiradores -<!aro, el gu esta vieja. anécdota. que también
de Sardou
el Celta 5 a O i un equip sobre el rans. En les tres jornades següents de «Martes 13»?...
reuma...- se van diezmando. y hay rezuma autentictdad de arriba abaJo. de la vida» i cSovíets esportius».
En esta, co!nciden, al suave cobljo
terreny: el Sabadell. Amb el Betls la fermesa dels catalans anà erc!Per a invitacions a l'Ateneu Po2 a o i un equip, el mateix. No xent, i en la final quedà ben patent de una bambalina que sc desh!lacha,
que llamar la atenc!ón de cualqUier Pera, en todo caso, podria contarlo
#
forma. Las declaraciones polfticas por nosotros la propla Raquel. Scgu- pular de Gràcia, Salmeron, 177-197
1a sort ni el cxurro». ni l'equip dc i fora de tot dubte la superioritat la Xi.rgu y Raquel Mcller. Mira.das
I
estàn ya. muy desacredltadas. Pero rament& ella se acuerda todavfa me- i a l'Ateneu Enciclopèdic Popular,
cpicapéctrers», sinó un equip de joc dels barcelonins, que estaven dlspt>- dc curiosidad, Y a otra cosa. Algulen
Carme, SO.
algo es alga, ¡qué carambal u¿Sabe jor...»
català 1 esportiu: el Centre d 'Esports. sats a no deixar-se arrabassar eis -¡esa mania dc las presentaclonesl
Es prematur augurar els resultats ll~ d'honor del campionat.
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
que es produiran, però DO és obvi
I anem a parlar del tir de carra- ~
assegurar que pel seu conjunt, per bina deixant el de pistola lllure per
les actuacions fornides amb equips a una altra ocasió.
SAC GUARDA·ROBA
de classe, 1 eltminadors d'equips cte
En J'elimmatórla nacional de Va"51EMPREFIN0"
classe.
lladolid, l'any 1932, per a f orma.r l'e~tAJI$1 h!léi!WIMC
La confiança amb el seu valor quip espanyol de carrabina oue anà
esportiu i la constància han portat als Jocs Olimpics de Los Angt'Jes,
REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
el Sabadell al lloc on ja. hauria d'és· quedà primer Corrales, de va:ladoPRIMAVERA I ESTIU
sér, pels seus anys, vàlua i dignifi- lld, amb un promcdi de 11'370 pt'r
Cam1Se8 carrer IDOCiel, .:onleceluna<les lmaliUuranlemen;, estU
cació de l'esport català. Aquesta con- bala de les 120 bales; segon, Bagaamertcà. obertea - Cornates. mltJona cinturons. piJames 1 ba.rfiança en el valor propi !a que avui ria, de Barcelona, ex-eouo amb CasnUSS08 de l(r&n moaa Er.oeHent nasortlment de génerea oer 1
CAMISES A MIDA
Catalunya pugui seguir tenint amb tro, de Madrid, amb un promedl de
el Sabadell, el seu prestigi dins l'es- 9'320 per bala de Ics 120 bales.
DE MUBL&l. PIANOS. RAUlUS, CALXEI:) DE
a
cau,
port nacional. El Sabadell d'avui no
En l'actual campionat d 'Espanya
BARCELONA
CABALS. MAQUINES D'ESURlURE 1 DE CQ.
és un coutsider», és l'Europa del pre-oUmp!c el primer campió, Miquel
1921, aquell altre equip català que Piñol, de Barcelona, ha aconseguit,
SlK. MALETES, DISCOS, eto.
per dissort perdé la final davant de les 240 bales, el promedi de 9'550
l'Atlètic de Bilbao, a Les Corts, a per bala. Solà, segon campió, el prodesgrat de jugar millor.
medi de 9 533, 1 Modolell, tercer cam1
Sempre els equips modestos són els pió, el promedl de 9'512, ambdós de
que han reafermat el futbol català Barcelona. A més els barcelonins
quan dequeia en els clubs anomenats Bandera, cinquè lloc, amb 9'458; Cer·
«asos». El Sabadell, avui, no sols és dà, desè lloc, amb 9'312, i els segueiCORTS CATALANES, ~)4
una esperança del futbol cat'llà, slnó xen amb la m!ntma diferència Cael millor i el de major garantia
una solvència. Temps al temps.
mats, Escolà i Masdeu. Per tant, l'èper o protegir els seus vestits o
xit de l'equip català de carrabina de
pells contra els estralls de les
F. Mllranges
matx ha estat esclatant i l'Escola de
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Matchers de Barcelona, a la qual
BARCELONA
Telêton
Exigiu sempre el Soc Guarda·
pertanyen tots els tiradors obuns esEl partit a benefici
robo "Siempre{ino" únic de
mentats, se sent orgullosa de la nova
de Josep Gimeno
gesta conquerida per a Barcelona.
paper impreenat (pote~tat}.
Pot donar-sc com a definitiva la Es d'elogiar l 'esportivitat c1t e han
l:SAI:tUEL.ONA. Vla I..Alletana lli
li.r.JUJuJ.U: rasse1a ae UI oae~.. uana lt
Cada Sac "Siemprefino " vo
demostrat els tiradors barcelonins
data. del pròxim diumenge, dia 16, en
LINIA RAPIDA Dl GRAN LUXE BARCELONA C•Dil CANARIEB
provist d'un segell numerat de
prendre part en una prova d'a·
80rttdee &etmaoale ele <Ussante. a lea 1~ E!eetul\l'&n el servei tee motonau.t
per a la celebració del partit a be- questa
legitimitat, que el distin~eix
envergadura.; els ha calgut
•CIUl"AD Ot SEVILLA• I 1 VILLA DE MADRID•
nefici del que fou notabillssim juCarrer Nou de la Rambla, 11 - PELL • SANG • VENERI • PROSTATA •
LINIA RAPIDA DE GRAN L.UXE BARCELONA PALMA Oli MALLORCA
d'ALJRES SACS INEFICA OS
gador Josep Gimeno, al camp del deixar llurs quefers habituals i pvsar
Palma a Lea
SOrtides cada <UB tuevat ta dluruengeel d~ li&rcelona
MATRIU • IMPOTENCIA • DIATERMIA - Dlrectort Or. Riu Porta defensa
la
en
esforços
màxims
llurs
NT.
CORR
PAPER
DE
ESSER
PER
C. D. Júpiter.
19 nores per lea motooaU!I
dels colors locals 1 de Ja bona. c.lasConsulta, 11 a 1, 4'30 a 9. F. 10 a 1
Ptes. 1.50 coda un. Tomany 160
La Intenció del popular club del sifi.cacló
oCIUDAO Oli PALMA•
cCIUDAD OE SARCIELONAa
coHectlva.
SERVEIS REGULARS ENTRI: TARRAGONA VALENCIA ALACANT I PALMA
Poble Nou de C"lebra.r un gran parX 70 cms. Pes 110 grams. De
Oli MALLORCA BARCELONA MAO I BARCELONA EIVISSA
tit de futbol dlgnc del gran intem
venda en "Lo Viii a de Porò ",
L.UU.A CUMUtCl.Al.. AMB ESCALES A 1'0111 EU! PORTS I.JB: I..A MJSill•
BOXA
que ha desvetHat el cas lamentable
Fivoller(obans Ferran}, 32; C. A.
SorLIOea QUlnuoale de !:SarTERRANlA NORD O AFRICA 1 CAN ARlES
de tan notable ex-jugador i de la
UNIA COMERCIAL Bl.L.I:SAO CAUlZ • CANARIEid AMB
cetona els diJOUS
Vicenç Ferrer, Pl. Catalunya;
simpatia unànime que gaudi i seSorLIOea QUID·
U'I!.I:)PANYA
NORU
OEL
0
PURJ'b
l!:L8
1'0T8
A
ESCALA
J. Urioch & C. , S. A., Bruc, 49
gueix mereiXent el que en tot mo- Les finals dels Campionats
zenala ae ~lll>ao ela OIJUU. UNIA RAPli.JA REUlJLAR E.Nnta E8l'ANYA
i en altres establiments. Venda
SortFERNANUU POUI
SSPANYOl..A
OUlNEA
LA
UB
t'ERHflURU:l
l
ment fou un equlpier digne i un perde Catalunya amateurs
tides el <lla l'I ae cac1a mes amn eacalea a Valéncla 01\alz, Las Palmas !:Santa
o t•engròs: C. E. P. A., Sant
fecte cavaller. es veurà plenament
t
Koao
Bit&,
Poo,
Femando
de
Isabel
Santa
Freet.own
o
Tenertte
de
Cruz
realitzada el diumenge vinent 1 el
Boudili (Barcelona).
d'enguany
Rlo ~nlto ocl.e vaoors
titular del c. D. Júpiter serà oposat
Llarga hn. estat, evidentment, en•PLUS UL TRAa 1 oLEGALPh
PRISMATICS · BINúCLES CINé.MES
la mateixa selecció de «velles glòries» guany la competició dels campionats
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA • VALENCIA
Sortlaea de Barceluoa ela lllllune 1 diJous a IM :JO boree
MAQUINES
que tan netament va batre l'Espanyol de Catalunya Amateur. Els inscrits
PATHE BAB\'
PEI.. ·LICULES
oCIUDAO DE VALENCIA»
actual en el partit-homenatge a Mas. eren nombrosos, detall que demostra
FUNOGRAf8 OE TOTES MENES DISCOS, eto.
DE
FABRICA
LA
Preu a oooertat a·oo oea&etel Bitlleta d'anada 1 tornada a oreu• redultt
l'increment de la boxa amateur a
MEl l!.J.A
ORAN
Al.AOAN'l
LlNI.A REUUl..AR EN CR& ~AI:WELONA
RELLOTGES - OBJt:CTé.S DE PLATA
nostra terra. Però malgrat el nomClllU'l A I VlC&-Vl!lRSA
VILLA AI.J:WOEMA::l
Ha estat acceptat com a la
bre de reunions que s'han celebrat
Sort.laee ae aa.rcewna caaa <lluLUenge a 1ee ~ norea. d Ala.cant eta atw&rta,
d'Or&D el.e cumecrea. ct·oran cap & Alo.cant elA 01mi\Cte., 1 d 'Alacant cap "
àrbitre I' ex-internacional no ban perdut gens d'interès. Al conBatoelona. els dimecres
trari, l'aficionat ha. acudit a. presen11
Meana
Manuel
"GLACIAL
ciar-les totes amb el millor entusiasEn els exàmens per a àrbitres cele- me, atret per la classe que els nosVEN BARATISSIM, DIRECTE
brats pel Collegi Asturià, ba estat tres amateurs ban palesat enguany.
lmmens
AL CONSUMIDOR.
Hem arribat a la final que es ceaprovat com a àrbitre de primera. ca.assorttt per a tots els usos, des
tegorta l'ex-jugador del Sporting, Ma- lebrarà dissabte vinent. Els homes que
ctelll preus més inflms
ban assolit classificar-sc per al comnuel Meana.
Neveres patentades de maxlma
bat decisiu ho han obtingut gràcies a
refngeració 1 sense mescla de
una regularitat magnifica en ics seCarrer de Sant Pau, 6
gustos 1 olors. a preus mòdics
NATACIO
ves actuac1ons, després d'haver delPCIID H.amblesJ TIL ..Uf
costat
<aJ
26
Mercadé,
1
Benet
mostrat condicions exccllents que els
d'Estació Gràcia. 1 Teatre Bosc>
EL ON
Actuació del «Cercle Royal fan creditors al títol en joc.
Línies regulars de grans vapors per a .s destins

el Sabadell portà a terme a la CreuAlta. Especlficament, direm que,
sense voler mermar el prestigi ni

t
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- VIES URINARIES

CLINICA GALLEGO

APARELLS
FOTOGRAFICS

NEVERES

JOIES .. BRILLANTS

S. en C.

de Natation», de BrusseHes,
campió de Bèlgica
Ha constitu\t per als aficionats
barcelonins una agradable sorpresa
l'anunci de l'actuació del «Cercle Royal de Natat!on» de Brusselles per
als propers dissabte 1 diumenge a
la. nit a la piscina dc l'Escullera, donat l'excellent record que serven dels
campions belgues per les seves actuaclons els anys 1926 1 1931.
L'equip belga ha volgut posar a
prova sempre les seves possibilitats
atnb els conjunts internacionals de
més ressonància 1 això li ha valgut
que actualment sigui considerat com
el millor clel món després dels hongaresos; naturalment, per les continues superacions que ba palesat
des de la celebració dels Campionats
d 'Europa, en els quals no aconseguiren el segon lloc, que fou ocupat pels
alemanys, pel resultat de 2 a 1. L'encontre Alemanya. Bèlgica fou molt
discutit per moltes causes, la més important de les quals fou que es jugà
aquest matx en ~tterreny>> alemany.
«En el «Cercle R<>yal de Natation•
BrusscHcs figuren Ja majona d'clde
ements del csct» nactonal i això donarà ocasió de constatar Úna vegada
rncés les probabilitats de l'equip del
· N. Barcelona 1 també, a la vegada, «set» nac!onlll espanyol.

Aquesta nit el matx
Baer-Braddock

FAR RE PIJUAN

Asbury Park (Estat de Nova JerMETGE ESPECIALISTA
sey), 12. - El campió mundial de
boxa Max Baer, al qual no reconeix PELL •• VIES URINARIES
el seu titol la Internacional Boxlng
DEFECTES SEXUALS
Unlon, posarà el seu titol en joc demà. a la nit -avui -, davant el Rambla de Canaletes, 11, primer
boxador irlandès Jamcs J. Braddock.
Baer efectuà ahir, dimarts, el seu
darrer entrenament, Igualment que
Braddock.
Davant el combat del dijous, l'expectació és considerable, però no
abasta les proporcions d'altres combats per al titol mundial,

que es deta llen

sant

Camiseria - Corbateria

CI\Cies l Ferrat cada duea setmanes

SERVIU OOR.Hl!;N1

li:tH'H&

~AHCM..ONA

I

Ferrer Batlles

BiLBAO

ca<1a <1ues aetm&nea
sorttdee e1.1 DIVENDRES a 11 on ca¡, a rarra&ona, Sant Ca.rtea
Vlna.roo. Vatencla Cullera lll&I'II.Dt Oar..a¡rena. t.aullaa. Almeria. M•
Wla. MotrU MALaaa Ceuta Cac.ltz ~vtua . Huelva, Vtgu, Ma.rtn VlUaaarcta. Ferro! Corunu Avuea Mw;el &nt.a.naer Bilbao 1 Paaa.Jea

36, Soqueria, 38
VESTITS BANY :: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RA·
GLAN (Patentada> : Mlt¡es FERRO
de garantia

SERVBl f:Nl&& HAI:iO&.ONA Slnl!i I A4.AfU:>EU.A
8art1<1es q:.unzenau ela CllJUWI cap a t:lete 1 Mareeua
6e"e1 auuuenal cap a OEJIIOVA

C.. ca.rrep ea rep ri

Tlnilaào de

1a companyl& MOll ael Rebat.&.
Telélon 13!186

PREUS BARATISSIMS

---ooer mo~Lr&nsatlalltlca correUII eapanyull
Sor1J<11111 u llll> cac1A :u <Ue.

VENDA I CLINICA
lJ'ENCENEJJUl~

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tel. 13651

Cap a SANTOS, HON • .. , ii..lca.. 1 "' .. t • .,.., ... a •• t:.S sortirà el dl&
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En cap llar catalana no ha de n1ancar LA HUMANl'fAT

Dijous, 13 de juny del .1935

LA SENTENCIA DEL T. DEG. CONTRA EL QUE FOU ULTIM GOVERN DE LA GENERALITAT

Heus o.cl el text d 'o.auest important document, aparegut a dlverlós
diaris de Barcelona I Madrid, r.mb
autorització de la censura.:
cLos que BUSCliben, vocales del Tribunal de Garantio.s, d1slentlendo de
la sentencia dictada en esta !echa en
la causa. seguida contra el Presldente m~en a la conclencla y con la. r.my los consejeros de la GeneraUdad de lltud necesarla para que la soluclón
Catalufla, seflores Companys, Lluh1, urldica no resulte Injusta nl conComorera, Esteve, Gassol, Barrera y raria al aentldo soclal de equldad.
Mestres, tormulan el presente voto Con mayor razón habrà de recabarse
p articular en los slgutentes térmtnos: para este Tribunal la llbertad estimativa, èn cuanto que su propla composlclón, naturaleza. y sometldo !unHechos
clón as1 lo justl!lcan, de manera conPrlmero. Estando declarada la huel- gruente con la ley Orgànica del Tribunalnode
Garant1as Constltuclonales,
~a ~enernl en toda Catalutl.a como pro- Que
exl<>e
testa
a la soluclón dada a la crisis
• a sus jueces la cuo.Udad
ministerial del Goblerno de la Repú- técnlca de proreslonales del Derecho,
de lo que se deduce el propóslto de
mlnó una s I- legislador,
bllcn, h uelga.
que deter
de obtener éel 1concurso de
tuaclón
anàrquica
en al~uno.s
Jocad 1
lldades del terrltorlo catalàn, produ- representantes de la t en ca. Y e os
que
representau
estados
de
oplnlón
lé
I
e ndose manl!estac ones Que procla- polltlco _ soclales, reflejados en este
maron reglmenes que no respond¡an alto Tribunal por una mo.yor!a cuyo
a la slgniflcaclón polltlca del Gobier- origen està en el su!raglo popular. Y
no de la Oeneralldad, éste, el dia 6 ello es asi porque los reglmenes dede octubre, acordó un manl!lesto Que mocràtlcos, suprlmlendo todo tuero
redac.tó y propuso el señor Companys, personal, «ratlone personae vel dlgY a.ue !ué le!do por éste desde el bai- nltatls», estlman que la conducta de
cón prlnclpnl de la Oeneralldad a las altas maglstraturas ha de obelas velnte horo.s
dlez mmutos,
jur!dlcoxlmadamente,
deY dlcho
dia. Esteaproma.. decer a móvlles comnlejos,
..
nltlesto, le!do t'n catalàn, consta tra. polltlcos, Y éstos han de ser recog1•
ducldo en autos y ha sldo ratl!lcndo dos como elemento Indispensable para
en el julclo orni por los procesados. el acto de enjulclar.
En él se a!lrmaba que por los hechos
n
que se hablan producldo los cludada- MóvJies de los procesados ante las
nos reclb1an la clara sensaclón de que circunstanc 1as polltlcas v su reprela Repúblicu, en sus tundamentales
sentac•ón popular
postulados democràtlcos, se encontraconslderando que, como consecuenba en grav!stmo pellgro. Se declaraba ela de esta naturaleza politlco-judiQue el Ooblerno de la Oeneraltdad clal, se hace necesnrlo valorar con
rompia toda relaclón con las lnstltu- aquel crlterlo de llbertad el estado
clones !alseadas Y se proc!r.maba el de conclencla de los procesados y
Estado Catalàn de la Republtca Fe- de las clrcwlstanclas en que los hedernl espaüola, termlnando con un chos de autos se produjeron, que no
e¡ Viva la Republlca Y viva la liber- pueden desconocersc nl dejar de apret adl»
clarse al examinar la conducta enA contlnuaclón de la lectura de julclada, tanto los antecedentes como
este manlf1esto, el seftor Gassol, por los móvlles y sl~nlllcaclón personal
su condlclón de Conse¡ero mà.s anti- de los procesados, que necesarlamenguo. l)ronuncló una. alocuclón, cuyo te han de tener una resultants jute'xto traducldo del catalàn Y rrt.Ul- ridlca sobre la calltlcaclón penal en
cndo por su autor en el julclo oral, cuanto a la tmpunldad y a la exlglconsta en autos. En ella se lnvltaua bll1dad de sus conductas.
a los catalanes para Que aslstleran
00 los hechos probados se deduce
a. las fuerzas del Ooblerno dc Cato.- que
los proceso.dos, !ormando el Ooluüa y le ayudaran para lmponer el blerno de la Ocneralidad, leg!tlma Y
orden, Que juzgaba màs lndlspenso.- constitucional, estlmnron que la Reble Que nunca.
pública democràtica y parlamentaria,
Segundo. Después de leldo el el- organizadn en réglmen de justlcla Y
tado manltlesto y de pronunciada la llbertad, as! como las autonomias cona.locuctón del seflor Oassol, el scftor sa¡rradas por la. constltución y el EsPresidents de la Oeneralldad, seftor tatuto de catalufla, estuba en grave
Luls Companys, comunlcó por telé- pellgro; la República, en pellgro de
fono con el general Batet, comandau- ser desnaturallzada o mlxtltlcada, Y
te mUltar de la cuarta. dlvlslón, noti- el Estatuto, que, a su entcnder, vetlcAndole el acuerdo de la General!- nia. alendo objeto de diversos e In·
dad y requirléndole para que se pu. justltlcados ataques por parte de las
alera a las órdenes del Goblerno de !nstltuciones centrales del Estado, en
Catalufla, a lo Que contestó el seflor trance de ser as!lxlndo, prlvàndose a
Batet Que necesltaba un plazo, por catalufta de los elementos necesarlos
lo menos de una hora. para contes- para desarrollar constltuctonalmente
tar a este requerlmtento, que le fuó su autonomia y las carncterlstlcas de
reiterada por escrlto seguldamente por au personalldad. Tales temores tenlan
medlo del comunicada que consta en au origen tnmediato en la entrada
autos, I que le tué entregado perso- en el Goblerno de la. Republlca de
«La Veu» d'ahir dedica una espe- tit indignats i revoltats, perquè enJo, a més, recullo amb simpatia
nalmente por el senyo¡· Tauler, dlpu- minlstros perteneclentes a sectores
tado del Parlamento Catalàn, en plle- polltlcos que, por su ldeario, por sus cial atenció a l'aniversari de la me- front d'un atac a catalunya no ha la veu de les esquerres espanyoles,
go cerrndo. Hechos probados.
propagandas y campaflas, les inspi- morable sessió del Parlament català d'haver-hi divlSlons entre els que ens que ban publicat un manifest a MaTercero. El Presldente de la Ge- raban receles nacldos de su ferviente -12 de juny 1934 - , en la qual el sentim catalans. (Veus de; Molt bé, drid, en el qual defensen el sentit
neralidad, don Luis Companys, or- republlcan,ismo y autonomisme.
Govern de Catalunya presentava la 1 aplaudiments.)
autonòrrúc de la. Constitució de l'Esdenó por si al comandante de los
Por otra parte, la huelga general
LleJ. de Contractes de ConEn canvi, m'han emplenat d'es- tat, Llei bàsica de la República.
Mozos de Escuadra, señor Pérez Fa- del 5 dc octubre, que se declaró en segona
reu-la
primera,
igual
en
tots
els
tupor
unes
declaracions
del
cap
del
Som, potser, els mateixos que érem
rràs, Que defendlera la Generalldad toda Cntalufia como reacclon papucontra qulen ruera que la atacara.
lar contra el reoómeno politlco alu- seus punts 1 comes, acabava d'ésser Govern, senyor Samper, llançant la el 14 d'abril, però nosaltres no els
Cuarto. A vlrtud de la conferencio. dido orlglnó por su espontanetdad Y declarada nuHa pel Tribunal de Ga.- suggerència, fent la lndicac1ó que comptem, no ens cal comptar-los.
celebrada por telet1po entre el sefio1· gran' volumen, una. sltuac!ón paslo- ranties, a instància. del Govern Sam- potser.si es modificaven alguns as- Catalunya es quedaria sola, ella
presldentc del Consejo de mlnlstroa nat que amenaza.ba desbordar, Y en per , aconsellat especialment per la pectes o es modificaven alguns ex- sola., 1 enfront d'un aixecament
moy el general de la cuarta divislón, algunos pueblos dcsbordó, por cautrems, podr1a haver-hi un pla. d'a- nàrquic 1 centralista de totes les
seflor l3atet, conferencia que empezo ces anàrqulcos que sobrepasan las po- «Lliga».
La intenció de «La Veu», que de- vinença, que en aquest problema la terres hispanes, Catalunya donaria
o. las vetnte horas Y diez mlnutos del slb1lldades normales del Ooblerno cadia 6 de octubre, se enteró este ge- talàn y los medios de defensa gu- dica. gran extensió a l'aniversari, és sola paraula em cobreix de vergo- , la gran batalla, perquè nosaltres no
neral de que el Goblerno hab1a to- bernatlva con que pod1an contar, en- intentar convèncer els seus lectors nya.
volem monr de fàstic nl de vergorondo el acuerdo de declarar el es- contràndose el Ooblerno de la OenePerò jo dic: si som incompetents nya. (Molt bé!, 1 aplaudiments.>
tado de 1n1erra. en todo el pals Y ralidad, de una parte, en la neceslda? que aquell primer acte de protesta.
del
Govern
de
Catalunya
era
el
pr!en
la
matèria,
tant
si
reformem
alI ara escolteu. No som homes que
reclbio la orden verbal de proclamar- de re-primir por la ruerza. el moVllo en Catnlufla a las velnte horas Y mtento popular y de otra, con que mer pas cap al 6 d'octubre. A la se- guns preceptes de la Llei, com si no ens deixem portar pels nervis ni per
trelnta mlnutos del m1smo dia. El su historia potítica, sus temeres pre- va manera, «La Veu» reporta única- els reformem, cometrem de totes les exaltacions clamoroses mamenbando del cltado jcfe de la cuarta sentes y su slgnlflcaclon republicana, ment el discurs que pronunCià en maneres un acte lllegal 1 estarem tànles. No. Al davant del Govern
dlvisión orgànica proclamando el es- democràtica y autonomista. no les 1 ~:r aquella. sessió memorable el diputat fora de la legalitat. I ja que el Tri- hem donat proves que sabem
guartado de guerra en todo el terntor.o mltilln, en conctencla, ahogar violen- senyor Ramon d'Abadal, al qual els
bunal de Garanties, dorrúnat per la dar una actitud moderada 1 un gest
de la. reg!ón catalana hace saber que tamentc In protest·~ de qulenes. t>O
se proclamaba de conrormtdad con el su inmensa mayoria, se manlfestaban seus companys de minoria- que ba. passió política, no ba deixat una es- pausat, de cara. sempre a les nostres
decreto de esta. fecha, rec1b1do a Jas en defensa de 103 noismos prlnCIPIOS vien desertat feia mesos dels seus cletxa per la qual pugui discórrer la creences per això; hem mantingut
velnte horas, y en su articulo adlclonnl dlce que a los efectos de térml- Republica, democracla, autonom1a, en escons parlamentaris - havien en- nostra politica, per.sistentment con- d'una manera 1nflexible l'ordre púviat, sol, al Parlament. En aquella cilladora, que tan mals resultats ens blic i ens bem enfrontat amb tots
nos legnles se hace la publlcaclón del U:-l réglmen de justlcla Y libertad.
bando a las velnte horas del dia ue
En esta. sltuaclón de ànimo, Y ante hora passional, la persona 1 la re- està donant, bem presentat la Llei, els pertorbadors. No som irreflexius
la techa.
tales circunstnnclas, estlman los sus- presentac1ó del vell diputat regiona- la nova Lle1, que és igual, amb punts 1, d es de la direcció del Govern, saLa proclamaclón del estado de gue- crlptos que no podia exlglrse, en con- que mereixia rrúllors i més i comes, a la. Llei que s'havia pre- bem adoptar aquell to ponderatiu
rra no fué comunicada al Goblerno clencla al Pre&idente y Consejeros de llsta
de la Generalldad. ni de ella se dió la oeneralidad, que lntlmamente par- lleials companys dc part1t 1 de mi- sentat abans, per a rebre de nou la de tàctica. 1 d'equ1libri, del saber fer,
conoclmlento po1· el general Batet al tlclpaban de la signlflcaclón Y de los noria - foren degudament garant!- ratificació del Parlament. I si vos- d'un politlc que té una responsabisefi.or Companys en la conversaclón móviles de aquella. masa popular al- des per l'autoritat del President del altres l'aproveu, el Govern la farà litat, per tal de conduir les ires i
que ambos tuvteron por teléfono, des- rada. aunque no Ja acompañaran en la Parlament català, senyor Joan Ca- complir, passi el que passi 1 sigui els antagonismes dels diferents ~pués de la mantenlda por teletlpo acclón, otra. conductn que la seguida, sanaves.
com r,igul...
tors socials. No som uns insensats,
entre dlcho general Y el sefior pre- en cuanto esttmabnn que el cumpliCom sigui que la referència d:e
(Els diputats aplaudeixen a peu però que m'escoltin tots els catalans.
sldente del Consejo de mlnlstros, co. mtento Inexorable c.le la ley hubiera «La
Veu» és incompleta, nosaltres dret. També de les tribunes surten
Un dia, d9.rigida 1 orientada per
mo tampoco se lllzo saber al comid t A 1
resul·ados sln con
sarlo del Goblerno de la Generallc.lad
producl 0 r ..g cos
"
•
- l'ampliarem des d'aqui amb el mag- aplaudiments.)
una força politica. catalana, s'incuando entregó personalmeote el re- jurar,a su entender, la graveoad de n1flc discurs que pronuncià en aqueEl
senyor
PRESIDENT:
El públic tentà la renovació de la vida politi!erldo pllego cerrado, como tampoco los peligros que cre1nn lnmlnentes. El lla ses31ó el senyor President de la s'ba d'abstenir de fer marufestaca espanyola, a base dels nostres
se le comunlcó al señor Pérez Fa- Ooblerno de Catalufla, por· boca del
Generalltat,
honorable
Llu1s
Comcions.
Altrament
serà
expulsat
el postulats d'acatament a la voluntat
rràs, en et supuesto c.le que éste Jo Consejero de Cultura, señor Gassol, nl
aupiera, Jo cual negó.
dlnglrse a la multitud desc.le el bai- panys. Aquell discurs és - encara. que interrompi o aplaudeixi. Pot se- del pais 1 de la depuració de les
Quinto. A las dlez y media de la cón de la Generalldad, habla <ilcho: que a «La Veu» li convingui obli- gulr l'Honorable senyor President de pràctiques de govern; però, a la sonoche el comandante don José Fer- cCatalanes: Asietld a Jas ruerz.'\s del dar-lo 1 stlenc!ar-lo - l'única base ¡la Generalitat.
la comminació d'un representant de
nàndez Uuzúe, obedeclendo ordenes Oobierno de Catalufla y nlentadlas
El senyor PRESIDENT DE LA l'Estat decrèpit, en la persona d'un
reclbidas de la superlorldad para to- fpara 1mponer orden•. que hoy f:5 polèmica, polltlca i catalana del
transcendent conCl!_cte.
.
GENERALITAT: I si el Parlament governador civil que va posar les
mar la. Oeneralldad de Catalufla y màs Indispensable que nuuca».
Conflicte que, evidentment - ,en no l'aprovés, el Govern d.imitina, mans damunt l'espatlla, en una deel Ayuntamlento de Barcelona. llegó
El Presldente de la Generalldad hacon las ruerzas de su mando a los bla intentac.lo repetida, aunque ln!ruc- aquest punt coincidim amb «La. perquè he de dir, encara que sigui tenció simbòlica; amb tot i els anunalrededores de la plaza de la Repú- tuosamente, comunicnclón directa con Veu»! - era un antecedent més del una cosa formulària perquè ja sé el Ci:! de gestes heroiques 1, després
bllca por la calle de Jalme I, sallên- el jefe del Estado para hacerle saber
d'octubr~ a Catalunya.
vostre sentiment, hé de dir que el drhaver exaltat la multitud, no va
dole al encuentro el comandanta jefe los temores y pellgros que juzgaba 6 Reprodmm
a continuació el. text Govern fa d"aquesta qüestió una passar res; va transcórrer aquell
de los Mozos de Escuadra, seftor Pé- se cerman en torno a Jas lnstltuclotaqmgràf1c
del
discu:s
del
President
questió de confiança
moment, donant unes carteres mJrez Farràs, entablèndose entre am- nes republicnnas y a catalufta autò·
,
nisterials aU; que havien orgarutzat
bos un vlvo dlàlogo, acerca de cuyos noma, coruunlcaclón que tenia el de- Llu1s Companys. L'unlc diputat de
términos se han sosten!do en el jutdl
la Lliga que l'escoltà era el senyor
Cal dir, per això, que 1ocorregut aquella jornada <Aplaudiments.) sencio oral por los mlsmos tnterlocuto- ber de intentaria por toc.los los me os Abadal.
La resta, feia mesos que ha- amb ~questa Llei és solament un se cap benefici per a. l'Ideal catalares versloncs contradlctorlas. El co- a su alcanco Y el derecho o. obtenerla
mandante sefior Fcrnàndez uuzue or- do mant:ra directa. con S. E. el Pre- vien desertat del seu lloc de dipu- eplsodl en les .relacions que el Go- nlsta ni per a la nactonal1tat catadenó descar¡¡ar las p¡ezas de artille- s!dente de la República, como repre- tats catalans:
vern ve S?stemnt des de fa temps lana i perquè la. vida espanyola porla que formaban parte de la colum- sentante que es del Estado, Y no del
«El senyor PRESIDENT DE LA aJ'!lb els ~ltlms Governs de la Re- gués anar r ebolcant-se en els medls
na a sus órdenes y al retlrarse de Goblerno. el Pres!dente de la Oenera- GENERALITAT: Senyors diputats: publica. ~ofensiva a les nostres lli- infectes en què es debatia. (Molt
o.auel Jugar el comandante señor P~- lldad, en vlrtud de lo dispuesto en el Ja el senyor conseller de Just1cla 1 bertats s ha anat produint cada dia bé!) Un altre dia ve una dictadura.
rez Farràs se produjeron d.lsparos, articulo 14 del Estatuto de Catalufla,
contlnuando el tlroteo y haciéndose no obstante lo cunl se lnterpusieron Dret ha expo38.t res raons juridi- des de. tots el~ Ministeris amb rrú- 1 hem de sofrir l'afront que el nét
po:;teriormente disparos dc caftón que extro.fias di!lcultadcs a d.lcho. comuni- ques que han determinat el Govern lers ò'mcldèncles ocorregudes i res- de Ferran VII ens recordi que és
hlcleron blanco en los ed1!1clos del caclón. que no han sido totalmente a la. presentació del projecte de Llei pon a una tàctica. i a una per.¡lstèn- l'hereu de Felip V, 1 ens treuen, ens
Ayun tamlento Y de la. Generalldad, esclarecidas ni en el sumario n1 en el que acaba de llegir-se 1 be cregut ela d~ l'Estat, o ~illor, de les, in- arrabassen la Mancomunitat 1 ens
sltuado.:~ ambos en la plaza de la Rejulclo oral.
necessari per la meva. part el fer fluènCies monàrqwques que s han escombren de la. Generalitat. I tampublica. Habiéndose sumado a las
Corroboraban la lntranQullidnd y
de l'Estat. <Molt bé! Molt poc no passa res. A l'inrevés, els ele!uerzas de artllleru\ mandadas por el temores de ¡os procesados el lnsls- ús de la paraula per tal de r at!!!- apoderat
1
ments dirigents de la politica catasomandante seftor Fernò.ndez Uuzue tente rumor de un ~olpe de Estado car alguns dels conceptes que ha bé >
dos compafl!as del re~ento de InPod
1
bll
expressat el senyor conseller de JusCrec inútil registrar els fets 1 no lana 1 de l'ideal heroic del catalafanterlo. número 10, al amanecer se desde tl
er centra Y la pu ca- Ucia 1 Dret
!, a més, per a fer uns comentaré tan .sols el que ha pas- nisme, són els últims defensors d'arompló el rue"o con toda vlatencla clón de sendns notas alarmantes de
sat amb el dictamen de la Corms- quelles vils 1nst1tucions. (Molt bé!)
para asaltar los" edUic!os oficiales. que la mayorla de los partldos republlca- breus comentarlS politlcs.
el ~eneral hab!a ordenado tomar, di&- I nos espaftoles, Que acusando anàlogos
Cal dir en primer lloc, m'Interessa sió Mixta. en relació amb els serveis
Tot això ba passat. Ve la Repúparnndo obuses y granadas rompedo- pellgros, romp!an toda rclaclón con afirmar, que la Llei de Contractes de Radiodifusió perquè tots ells ban blica i ve l'Autooorrúa, i dirigeix la
ras.
las inatltuclones estatales y los Po- de Conreu respon als postulats del calgut, un a un, damunt la pac1èn- politica catalana un Govern d'esSexta. Pasados unos dlez mlnutos t!eres constltuldos, desde la Izqulerda
de ablerto este ruego, el se.lior Com- Republiclllla llasta el partldo republl- 14 d"abril, respon a una necessitat, cia del nostre poble, que ens diu que querres, i toma a viure i ve l'agrespanys llnm6 por telé!ono al general cano coru.ervador, con motivo de las però no té cap esperit de revenja, ja n'hi ha prou 1 que això no pot sió, dintre la República. dels lacais
ui
d
Batet, pldlendo que se suspend!era el cunles no se ha se¡¡uido procedimten- sinó un noble afany de conci!lncló. continuar més perquè sl això persls- d la M
L'ba discutit l l'ha aprovat en Us, enteneu-me, si això persistis, Ja e
onarq a 1 e 1es hosts feiatnque y haclendo constar que se ha- to gubernatlvo ni judicial alguno.
monàrquiques,
que han fet
ela responsable t!c todo lo ocurrldo,
Tal sltuaclón c.le &nlmo, as! como un Parlament que, a excepdó del nostra autonomia anlna defallint de xistes
ja la seva avantguarda
rlndléndose como consecuencla, los los móvlles expresndos y la comple- senyor Romeva, estava en aquells triStesa, anina perdent el color i el penetrar
t
1
1
procesados, Que a los pocos momen- jiclad de las clrcunst.anclas soclales y moments integrat únicament per ele- 1 caràcter per anar darrerament a es- que es an a a mat eixa porta.
tos tueron detenldos Y con<àucldos al pollticas del pals, no pueden justa- ments d eEquerra que no tenien al
vair-se, a enfonsar-se per la covarI jo dic: si ara també, ahir com
cuartel general de la cuarta dlvlslón. mente ser clhnlnados en la valoraComo consecuencla de este suceso clón de antljurlcidad y en la de cul- davant l'acció fiscalitzadora de les dia o per l'estupidesa dels catalans. avui, abans amb uns homes i avui
amb uns altres, acceptem la nova
se abrló el proceso en el cual recae pnb!Udnd de las conductas que se en- minories conservadores 1 que és na- 1 (Molt bé!, 1 aplaudiments.)
la sentencia c.le este Tribunal.
julclan y, al conslderarla.s, se llega tural que sentis el nob!e impuls de
I aJXò, no! Perquè mereixeríem és- fatalitat i la força 1 ens entretenim
a la conseeuencla de que el Ooblerno deiXar-se influir pels medis socials i ser declarats indignes o traïdors 1 amb les joguines de l'habllltat po11Fundamentos legales
do Ja Gencralidad se encontró en ~:1 politics en què es mouen, però que, el nostre nom quedaria escrit amb tica; si ens deixem arrabas;;ar el
trnnce de proclr.mar el Estado Cata- amb tot. van fer un text que ha !ludibri en el judlci de la història de que és nostre- no el que ens perI
lt.n dentro de la República Federal
tany, sols el que ha quedat pactat
Natura leza poht•co-jurldica de este espatíola, movldo por la necesldad oe merescut, en la Eeva part global, co- la Pàtria. (Grans aplaudiments.>
menta ris favorables 1 el respecte 1
I aquest, senyors, és el problema en l'Estatut 1 en la ConsltucióTnbu nal
encauzar un movtmtento general de la
consideració de persones, I, a que no val a desvirtuar ni a des!i- llavors, ¿qui té el dret de dir qué
Considerando Que antes de entrar protesta que estlmaba justificada,
en la va!oraclón de las consecuen- dàndole una via polltlca a su enteu- més, de penòdics de flllacló mode- gurar amb hab1litats politlques par- aci h1 ba. un sentiment nactonal!sctaa jurl<UCllll Que de la conducta en- der adecuada, para evitar mayores rada 1 conservadora.
tidistes. Es el problema de la lliber- ta? Si el sentiment nacionalista arjutclnd:l pueden derivar, se lmpone males, Que se representaba y tenia
el problema no és aquest; tat de Catalunya que toma a estar reu del món 1 del temp:¡, dóna' becomo Indispensable examlnar las ca- para lo. Republlca, la Constltuclón de- el Però
problema no és l'orientació de en plet perquè s'ban apoderat de rois 1 dóna màrtirs! <Molt bé!) ¿On
ractertstlcas de la Jur!sdlcc10n del Tri- mocràtica y parlr.mentarla y los l)rln.
bunal dc O rauuas Const•tuclonales clplos autonómlcos reconoc!dos a Ca- la Llei, sinó sl en alguns punts la les directrius de la. Republlca 1 ro- és l'amor i la fortitud de la nostra.
Llei
ha tractat matèries que no són degen la seva estructura 1 arriba terra, quin tremp, quin alè podem
para r1jru- el àmbtto dentro del cual talull.a en su Estatuto, que a todo
ha de mO\er&e el mlsmo en la lndl- trance
de la seva competència, 1 el Tribu- als seus fonaments tot l'antic de la donar al moviment espiritual de la
Queria
y
se
proponia
salva\ lc.luallzaclón penal de los hechos y
nal de Garanties ba arribat més vida. polit!ca espanyola. I davant nostra raça? (Aplaudiments.)
de sus PQSiblcs sane1ones. Proscnpto guardar.
enllà; ens ba negat competència d'aquest problema, què cal fer?
Oh! Amics: Us he de dir molt
III
de nuestrn le;nlldad ei llamado sis-La vida. de la Republlca. està afe- poques paraules més. Si això succeis
tema arbitral, por lmperatlvo categ6- Ausencla de tiplcldad o de ticura de per a resoldre sobre aquesta mat~
nco del articulo llU dc la ley Orgà- dehto, 5ecun han aido enluíciadcs y ria i com ha dit el senyor conseller bllda 1 la Constitució és una cosa i Jo tingués la dissort de quedar
nica de este Tribunal, que mantlene
cahf•cados los hechos
de Just!cia 1 Dret, en els cconside- inerta. ¡S'han ben rescabalat els fu- amb vida, m'embolicaria en el meu
el prtnclplo de derecho pun!tlvo knuConslderando Q.ue para devolver Jullum crlmen, nul!~ pena sine lege», diclalmente una cuestlón técnlca cuyo rand~ de la sentència. h1 ha una g¡tlus del 14 d'abril! Ens o.rriben de menyspreu 1 em retiraria a casa meemnnado del articulo 28 de la Cons- suJeto es un órgano del POder, nuevo concepció tan arbitrària 1 mlnlma- fora veus amigues i manquen de ve- va, per tal d'amagar la meva vergotttuc1ón . y con arre~lo al cual llsbrA en nueatro Derecho constitucional lista de l'Estatut i de la Constitució gades aqui veus catalanes.
nya com a home 1 per tal d'amade aJu>ta~e la construcclón Jur1dtca hay Que atender a la clasl!lcactón que fins arriba a falsejar le3 seves
Jo adreQO avu1 una salutació al gar també la dolor punyent de l'àpara la estlmr..clóu t!e los tlpos de- 1mpuesta por el Códlgo penal v~en pròpies essències.
noble poble de Bascònia, que ens ba. nlma per haver perdut la fe en els
llcttvos ~ aplicac16n de sancione:> a te, en cuanto al objeto que es maAixò és tan clar que jo no trobo tramès la seva adhesió lnoondiclo- destins de la Pàtria. (Els senyors dila màs estricta 188U)Idad formal. Pero teria de delito, y por lo c¡ue se reestrany
que
amb
un
natural
impuls
na! 1 11 dic que trobaran en els na- putats ovacionen llarga estona a
!uera del campo técn!co-jur!dico, en Ciere a éste, loo tltulos l i y ru del
el que aon de apllcaclón obligada llbro ~undo del Códlgo cltiUI.o aus patnòUc d'elements que tenen creen- cionalistes catalans, sempre, una en- peu dret, l'honorable President ' de
estos prtnclplos, debe quedar amplio rúbrlco.s expresan la clasiflcaclón ob- ces absolutament antagòniques a les tusiasta reciprocitat. (Molt bé!, l ila Generalitat i es senten Visques a
que té aquesta majoria, s'hagin sen- aplaudiments.).
Catalunya) ·•
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